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[13. Com el diable al·lega l’Escriptura erròniament i incompleta] 430 

[14. De la prohibició de temptar a Déu] 431 

[15. Com s’ha de véncer el diable amb paciència] 432 

[16. De la tercera temptació: avarícia] 433 
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Introducció  

 

La Vita Christi de Ludolf de Saxònia (c.1295/1300-1377-78), conegut com el 

Cartoixà, és la darrera de les grans vides de Crist llatines de l’Edat Mitjana, i un dels 

puntals de la literatura contemplativa de la tardor medieval que més influirà en 

l’experiència religiosa europea dels primers anys del segle XVI (Bataillon, 1966
2
, 44). 

No debades, aquesta obra formà part de les lectures que van inspirar els programes de 

renovació espiritual de la devotio moderna dels «Germans de la Vida Comuna», que 

defensaven una tornada a la puresa del cristianisme primigeni a través d'una vivència de 

la fe més vertadera i interior, fonamentada en la imitació de la vida de Crist, a la qual 

tenien accés a partir de la lectura meditada de l'Evangeli. L'aportació del frare saxó és 

considerada, a més a més, una obra de referència espiritual per erasmistes com Valdés, i 

contribuirà a provocar i reforçar l'experiència contemplativa dels grans mestres de 

l'espiritualitat hispànica. Sense anar més lluny, sant Ignasi de Loyola, fundador de la 

Companyia de Jesús, vincula el seu procés de conversió a la lectura d'aquest llibre i del 

Flors sanctorum durant un període de convalescència, després de ser ferit en una batalla 

en la defensa de Navarra, i santa Teresa de Jesús, reformadora de l'orde del Carmel, 

declara haver pres consciència de ser portadora de l’Esperit Sant després de llegir el 

capítol que Ludolf  dedica a tractar els senyals que acompanyen els tres estats de la vida 

espiritual
1
. 

Escrita segurament entre 1348 i 1368/1377, coincidint amb el retir espiritual que 

Ludolf féu a la cartoixa de Magúncia en l’última part de la seua vida, la Vita Christi del 

Cartoixà (VCC) entronca amb el bo i millor de la tradició espiritual precedent, i té el 

propòsit de compendiar tots aquells coneixements relacionats amb la vida de Crist 

dignes de ser tinguts en compte. El contingut s'organitza a partir d'una lectura ben 

articulada dels textos dels quatre evangelis canònics, el sentit dels quals se sotmet, de 

verbo ad verbum, a un procés de comentari o explanació en què el frare cartoixà recorre 

al quàdruple mètode característic de l'exegesi medieval. L'entramat del contingut 

                                                           
1
«Estaba un día, víspera del Espíritu Santo, después de misa. Fuime a una parte bien apartada, donde yo 

rezaba muchas veces, y comencé a leer en un Cartujano esta fiesta. Y leyendo las señales que han de tener 

los que comienzan y aprovechan y los perfectos, para entender está con ellos el Espíritu Santo, leídos 

estos tres estados, parecióme, por la bondad de Dios, que no dejaba de estar conmigo, a lo que yo podía 

entender» (Libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, ed. Dámaso Chicharro (1979), c.38. 
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d'aquesta gran glossa evangèlica es completa recorrent a la interpolació de passatges 

pouats de les obres més representatives de la tradició teològica i espiritual precedent, 

que van integrant-se en una espècie de cathena o florilegi de citacions que recull el bo i 

millor de la reflexió secular sorgida de la ploma dels pares de l'Església. 

La VCC, doncs, té l'encert de pouar en el llegat del bell fons teològic i espiritual els 

materials necessaris per a articular una magna obrada de nou encuny que té per finalitat 

comentar exhaustivament i difondre entre els fidels la vida de Crist, amb la voluntat de 

fer efectiu el principi que regeix el cristocentrisme medieval, segons el qual el 

coneixement del Verb diví encarnat és l'únic aprenentatge vertader, el que procura la 

salvació de les ànimes dels fidels que s'hi adhereixen. Per això, tot partint d'aquesta fase 

inicial de coneixement, es procura que el lector pietós s'identifique i empatitze amb els 

fets i les paraules de Jesucrist, i que a partir d'aquesta adhesió afectiva, imite la vida 

exemplar de Déu sobre la terra i seguisca les seues petjades o vestigia,  que esdevenen 

la via regia en el camí d'edificació espiritual a través de la pràctica ascètica. 

Si tenim en compte, com comentem, que el frare Cartoixà aplega de manera sintètica 

el millor de la tradició teològica i contemplativa cristiana i articula el conjunt amb una 

orientació eminentment pràctica, no ens ha d'estranyar que molts dels fidels de l'edat 

mitjana veieren en aquesta obra un recurs significatiu a què recórrer per fonamentar el 

seu procés d'exercitació espiritual. De l'èxit d'aquesta obra donen bon compte la seua 

àmplia difusió tant manuscrita com impresa (les primeres edicions incunables veuen la 

llum a Colònia i París ja el 1472), així com les nombroses traduccions a les més 

diverses llengües europees. Només en l'àmbit romànic, ens han pervingut traduccions de 

la VCC en francés, castellà, portugués, italià i català. 

 La traducció a la nostra llengua és, precisament, un dels primers trasllats al vulgar de 

l'obra del frare saxó que va arribar a les premses europees, i porta l'encuny 

personalíssim del seu autor, l'escriptor i mestre en sacra Teologia Joan Roís de Corella, 

personatge clau en el món literari de la València de la segona meitat del segle XV.
2
 El 

                                                           
2
 Disposem ara com ara d’una nòmina ben nodrida d’estudis sobre la vida i l’obra de l’escriptor valencià, 

als quals remetem, a fi d’evitar repetir innecessàriament informacions que són ja conegudes. Per a la 

biografia de Joan Roís de Corella (1435-1497), a més de les notícies aportades per Riquer (1964: 254 i 

260) i els estudis de Chiner (1993 i 1997), remetem al recent treball de Soler (2014), fins a la data el més 

complet sobre el tema. Quant als principals aspectes de la polièdrica obra corellana (cronologia, temàtica, 

etc.), hom pot acudir als treballs de Cingolani (1997 i 1998) i a l'estudi panoràmic de Martínez (2011). 
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projecte d’edició s’enceta el 16 de febrer de 1495 amb l’aparició del volum 

corresponent a la quarta i darrera part de l’obra (València, Pere Hagenbach i Lleonard 

Hutz), que és la que conté la Passió, l’episodi de la vida de Crist que major interés 

despertava, sens dubte, entre els lectors. Tant és així que, per satisfer la demanda, el 6 

de novembre del mateix any apareix una nova edició de Lo Quart del Cartoxà, que es 

tornarà a imprimir encara el 1513 a la ciutat de València. El segon volum que veu la 

llum és Lo Terç, publicat a València, probablement el 1495 per Lope de la Roca, segons 

l'opinió que més consens suscita. A la iniciativa editorial d’aquest impressor devem 

també la primera edició de Lo Primer, acabada a València el 13 d’abril de 1496, i que es 

reeditarà a Barcelona el 1518. L’edició del Vita Christi es completa el 1500, ja mort 

Roís de Corella, amb la publicació a València de Lo Segon del Cartoixà, atribuïda pels 

principals repertoris a l’impressor Cristòfor Cofmann. 

La bella traducció valenciana, enllestida a petició de Jaume del Bosch, «cavaller e 

digne religiós del sagrat e militar orde de la sagratíssima Senyora nostra Verge Maria de 

Montesa» i «diputat del regne de València», sorgeix amb la voluntat, segons que Roís 

de Corella explicita en el pròleg, de «excitar totes les creatures a loar, magnificar hi 

colrre Jesús, Déu y Senyor nostre, y la sua intemerada verge senyora mare» (f.2a). 

L'èxit d'una tal empresa apologètica i apostòlica passava necessàriament per oferir una 

versió de l'obra en la llengua del poble que havia de permetre que s'hi poguera acostar 

un nombre cada vegada més significatiu de cristians amb possibilitats econòmiques que 

s'interessaven per qüestions religioses, però als quals els estava vedat l'accés directe al 

text llatí pel fet de desconéixer aquesta llengua. De l'existència d'aquesta barrera 

idiomàtica i de la tipologia del receptor model de l'obra deixa també plena constància el 

pròleg del traductor valencià en el transcurs de l'obligada laudatio al benefactor i 

mecenes de l'edició: «ab tot que per a la vostra elevada intel·ligència hi a la voluntat 

devota plenament aquest excel·lent libre baste axí com stà, en còngrua latina lengua, 

però zel de la casa de Déu, Sgleya sancta, vos stimula per los lechs, qui són gran part hi 

la major en nombre de la fe cathòlica, per als quals aquest tresor, aquesta preciosa 

margarita, stà amagada; voleu, donchs, virtuós senyor, aquest tresor yo·l descobra 

perquè los cristians lechs a salvació de les sues ànimes y de les nostres lo troben, hi sien 

tan richs que la gràcia hi la eterna glòria comprar y acquirir puguen» (f. 2ab). 

Fet i fet, el traductor valencià fa arribar a mans dels cristians llecs valencians una 

obra teològica i d'edificació espiritual que facilita l'accés al textos dels Evangelis en la 
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llengua pròpia, si bé és cert que de manera indirecta i integrats en una mar de glosses. 

No és aquesta una qüestió menor, si es té en compte que el context polític i religiós en 

què s'insereix la publicació corellana està caracteritzat per la prohibició de les 

traduccions de la Bíblia al vulgar,  especialment del nucli neotestamentari, que el 

Tribunal del Sant Ofici vigila i persegueix amb un  zel extraordinari, com va poder 

posar en evidència Jordi Ventura (1993) en donar compte del procés inquisitorial iniciat 

contra la coneguda i malaguanyada Bíblia Valenciana. 

La traducció corellana, de més a més, entronca amb la fèrtil tradició espiritual 

autòctona, configurada secularment a partir de les aportacions dels pensadors que 

inspiraren els principals corrents monacals i els seus seguidors, com sant Bernat de 

Claravall i el moviment del Císter, sant Agustí i, sobretot, sant Francesc d'Assís i els 

seus seguidors. No debades, com ha fet notar Albert Hauf (1990), una de les fonts més 

importants de les principals vides de Crist escrites en la nostra llengua, i que també ho 

és de la VCC, són les Meditationes Vitae Christi (MVC), un opuscle atribuït erròniament 

a sant Bonaventura que constitueix l'obra més representativa de la teologia afectiva 

propugnada pels seguidors del sant d'Assís. 

La traducció valenciana de la VCC constitueix, en definitiva, com afirma el mateix 

Corella, «un tresor», «una preciosa margarita», que entronca perfectament amb el món 

cultural en què va nàixer i amb la voluntat enciclopèdica d'acumular coneixements 

pròpia de la mentalitat medieval, i que, per això mateix, se'ns manifesta a hores d'ara 

com una font d'incalculable valor per a acostar-nos al nostre passat cultural, espiritual, 

literari i lingüístic. La mateixa magnificència de l'obra ha motivat entre els diferents 

estudiosos que s'hi han acostat el lament per no disposar d'una edició crítica moderna, o 

almenys una reproducció facsimilar, que poguera acostar el llibre als lectors 

contemporanis. 

El primer a expressar aquest lament fou Ramon Miquel i Planas, un dels primers 

estudiosos de Roís de Corella, que en l'estudi introductori que encapçalava la seua 

edició de les obres de l'escriptor i teòleg valencià, en referir-se en concret a la VCC, 

afirmava: 

«Una reimpressió integral d'aquesta obra en els nostres dies, fóra, doncs, empresa per demés 

meritoria, majorment perquè en l'ordre editorial no podría oferir cap esperança de remuneració. Per 
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això mateix caldrà fer-la un dia o altre, pel bon nom de Catalunya, y per a goig dels enamorats de les 

nostres antigues lletres» (Miquel i Planas 1913: XXXV)
3
. 

 

També s'hi han referit, en termes semblants, estudiosos posteriors com ara Curt 

Wittlin
4
, Vicent Martines

5
 o Germà Colon:  

 

«En llegir els quatre llibres de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia, el Cartoixà, arromançats per Joan 

Roís de Corella, ens trobem amb força sorpreses. L'obra és un tresor, i mai no lamentarem prou que no 

estiga encara editada críticament o que almenys hom dispose d'un facsímil de la primera impressió» 

(Colon 1999:125). 

 

L'objectiu principal de la tesi doctoral que el lector té a les mans és contribuir a 

pal·liar aquesta llacuna en l'àmbit de la nostra literatura religiosa medieval i aportar una 

edició crítica de la traducció corellana de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia que 

permeta l'acostament del lector modern a aquesta joia de l'espiritualitat i de la història 

del pensament, amb la voluntat que servisca també per a estimular-ne l'estudi. La 

monumentalitat de l'obra, formada per quatre volums que contenen al voltant de 150 

folis cadascun, ens ha obligat a concentrar l'atenció en el Primer del Cartoixà, que 

editem, aplicant els criteris filològics d'edició de textos, tenint en compte les dues 

edicions que ens l'han transmés: l'editio princeps valenciana de 1496, que hem pres com 

a testimoni base, i l'edició barcelonina de 1518. Pel fet de tractar-se d'una traducció, en 

el procés de fixació del text hem tingut en compte també el text llatí de partida, que hem 

consultat a partir de dues de dues edicions llatines enllestides per J. M. Rigollot (1865 i 

1870). 

El text s'acompanya d'un triple aparat textual. El primer, de caràcter ecdòtic, inclou el 

conjunt de variants, tant les rellevants com les purament gràfiques, de les dues edicions 

que ens han trasmés l’obra. El segon i el tercer, en canvi, ofereixen informacions de 

caràcter traductològic i cultural que pretenen fer el text més accessible al lector. En 

concret, el segon, atenent a la temàtica de l'obra i a la importància de les nombroses 

                                                           
3
 Hem optat per reproduir el text respectant l'ortografia original de l'obra. 

4
 «Més tard Corella es va posar a traduir els quatre volums de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia, obra 

ingent que mereixeria una reedició moderna» (Wittlin 1995: 8). 
5
 «La más extensa y ambiciosa de sus traducciones es la versión catalana de la Vita Christi de Ludolfo de 

Sajonia, conocido como el Cartoixà y aparecido en cuatro volúmenes en 1495 (el Quart, con dos 

ediciones, y el Tercero), en 1496 (el Primer) y en 1500 (el Segon), ya póstumamente. (...) Esta 

traducción, todavía sin una edición crítica que, rigurosa, la acerque al público, manifiesta que Roís de 

Corella se aparta, por ser más fiel al original, de la "valenciana prosa". No opera aquí como otros 

traductores de su tiempo, que no tenían tanto miramiento y hacían avenir el estilo de la traducción 

resultante con los gustos de moda en la época e independientemente del original» (Martines 2001: 39). 
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citacions bíbliques que hi figuren, està dedicat a identificar, cas per cas, el verset en 

qüestió, tot reproduint a continuació el text de la Vulgata, a fi que hom puga efectuar-ne 

el contrast. En el cas de les citacions pouades dels Salms, s'ofereix també la versió del 

Psalteri de Corella, per tal que el lector puga comparar les dues traduccions, que en la 

major part dels casos no són coincidents.
6
 Finalment, en el tercer aparat s'integren les 

notes de caràcter lingüístic, cultural i traductològic. Hom hi introdueix explicacions que 

ajuden a entendre la llengua del text o el significat d'un determinat passatge, identifica 

sempre que ha estat possible les fonts dels fragments clàssics i patrístics reproduïts per 

Ludolf i dóna compte de tots els canvis que es produeixen en la traducció (omissions, 

addicions, reelaboracions, desplaçaments, etc.), tot partint de l'acarament d'aquesta amb 

el text llatí i, en determinats casos, també amb els passatges corresponents de les altres 

versions romàniques. 

 

L'edició s'acompanya d'un estudi introductori que hem dividit en dues parts. 

L'objectiu de la primera és situar l'obra que editem dins del seu context, tot atenent als 

aspectes fonamentals del marc cultural i espiritual en què va sorgir. Es tracta d'una 

operació que considerem necessària, pel fet que pot ajudar el lector actual a penetrar 

amb major facilitat en un text dens, ric i complex, bastit a partir d'una espessa xarxa 

semiòtica forjada a través de segles de reflexió teològica, espiritual i cultural. En aquest 

sentit, oferim dades rellevants sobre la biografia de Ludolf de Saxònia que ens ajuden a 

entendre l'obra, indaguem sobre el propòsit o finalitat amb què va ser escrita, donem 

compte de l'estructura, dels nuclis temàtics i de les fonts més importants a què el frare 

cartoixà va recórrer per a bastir-la i l'estudiem des d'una doble dimensió: des del punt de 

vista teològic i des del punt de vista espiritual, atés que el gènere de les vides de Crist en 

el qual s'inscriu beu de fonts religioses ben diverses, i integra materials provinents tant 

dels tractats i les summes teològiques com de les obres espirituals i ascètiques. Centrem 

especialment l'atenció en l'estudi de l'orientació espiritual de l'obra i en les 

característiques del mètode de meditació que s'hi propugna, pel fet que ens ajuden a 

entendre també la manera de traduir els passatges contemplatius que farà servir en la 

versió valenciana el mestre en sacra Teologia. 

Tenint en compte, precisament, que el text editat és una traducció, i després de 

prendre consciència durant la fase de fixació textual que es tracta d'una versió original i 

                                                           
6
 En la darrera fase de la investigació hem tingut notícia de l'aparició d'una edició crítica del Psalteri de 

Corella enllestida per Martos (2013). 
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ben singular dins del conjunt de les traduccions romàniques de l'obra, dediquem la 

segona part de l'estudi introductori a donar compte de les intervencions i mecanismes 

traductològics que posa en solfa Corella per tal d'ajustar l'obra original al seu propòsit i 

als gustos i les necessitats dels lectors als quals adreçava el seu trasllat. En aquest punt 

descrivim i exemplifiquem tot el conjunt d'operacions (omissions, resums, addicions, 

amplificacions, reelaboracions o substitucions) que ens ajuden a entendre el modus 

operandi del traductor, tot partint de l'acarament sistemàtic de la versió corellana amb el 

text llatí i amb el text de la resta de versions romàniques de l'obra, que permet certificar 

l'esmentada singularitat. En atendre a l'exposició d'aquests fenòmens, hem tractat de 

fugir de les consideracions purament descriptives, formals o fetes a tall d'inventari, i 

sempre que ens ha estat possible hem contextualitzat la intervenció del traductor posant-

la en relació amb el propòsit o la finalitat que Roís de Corella perseguia efectuant una 

tal operació. És per això que, en classificar els diversos fenòmens traductològics hem 

utilitzat un criteri mixt, que parteix no només de prendre en consideració la forma del 

canvi, sinó també el sentit que sembla intuir-se darrere de la intervenció. 

L'anàlisi de la traducció es clou, finalment, amb un apartat dedicat a l'estudi dels 

passatges de caràcter contemplatiu, que aporten el major grau d'originalitat a la 

traducció, i ens revelen un Roís de Corella ben coneixedor de la tècnica franciscana de 

meditació, que aclimata el seu trasllat als gustos dels seus lectors i a les característiques 

espirituals de la cultura receptora. 
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PRIMERA PART 

 

De la Vita Christi de Ludolf de Saxònia al Cartoixà de Joan Roís de 

Corella: una aproximació a Lo Primer 

 

 

1. El gènere de les vitae Christi, pedra de tocdel cristocentrisme de l'espiritualitat 

medieval 

Encarar avui la lectura de la traducció corellana dela Vita Christi de Ludolf de 

Saxònia (VCC), bastida a partir de tota una espessa xarxa de significacions generada a 

través de segles de reflexió teològica, espiritual i cultural, exigeix al lector modern un 

considerable esforç de comprensió per tal de poder penetrar amb garanties en la 

complexa i densa estructura del pensament religiós medieval, presidit sempre pel sentit 

trascendent de la vida com a propòsit i finalitat existencial del cristià, i sustentat en una 

teologia de caràcter eminentment cristocèntric, que es revela com l'únic camí possible 

que facilita la salvació de la criatura a partir del coneixement del Creador, i, per tant, 

com l'única i vertadera ciència transcendent que possibilita l'acostament i la unió de 

l'home amb la Divinitat a través de Crist. 

La vida de l’home-Déu Jesucrist, que abraça des del seu naixement fins a la seua 

resurrecció —i que té com a punt més sublim la redempció graciosa de la humanitat a 

través de la mort i passió de l’Agnus Dei—, esdevé el nucli central tant de la reflexió 

especulativa com de l'experiència espiritual i contemplativa de l’home medieval, i és 

alhora el fonament de la fe cristiana i de l’Església, perquè, com bé recorda l’apòstol 

sant Pau a la comunitat cristiana de Corint: «Ningú no pot posar cap altre fonament sinó 

el que hi ha posat, que és Jesucrist» (1Co, 3, 11)
7
. En conseqüència, la vida de Déu 

entre els homes —i la tragèdia commovedora de la seua mort i passió— organitza els 

diferents cicles de l’any litúrgic, és objecte de meditació diària durant la celebració de 

l’ofici religiós i constitueix la quintaessència del vertader coneixement que ha 

                                                           
7
 Per a les citacions bíbliques, faig servir la Bíblia Valenciana Interconfessional (BVI), publicada per Saó 

(Castelló de la Plana, 1996). En aquest mateix sentit, no ens ha d'estranyar que Ludolf de Saxònia 

recórrega precisament a aquesta citació per a encetar el pròleg de la VCC. 
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d'atresorar el cristià, segons la confessió de l’apòstol dels gentils: «Em vaig proposar no 

saber altra cosa entre vosaltres sinó Jesucrist, i aquest, crucificat» (1Co 2, 2). 

Acceptada, doncs, aquesta premissa, essencialitzada magistralment en el conegut 

dístic anònim «Hoc est nescire, sine Christo plurima scire; si Christum bene  scis, satis 

est, si cetera nescis»
8
, no ens ha d'estranyar que el màxim propòsit de la literatura 

religiosa i devocional de l'Edat Mitjana siga, precisament, contribuir a difondre la vida 

més digna d’ésser divulgada i imitada, la de Déu encarnat, que és presentada com 

l’espill en què s’ha de mirar tot devot cristià per tal de poder fer efectiu el trànsit dels 

vicis a les virtuts. En aquest sentit, la imitatio morum Christi es presenta en les obres 

cristològiques com un estímul constant al llarg de la narració de la vida de Jesucrit, que 

esdevé la cartografia del recorregut de Déu sobre la terra, el rastre de les petjades de 

Crist o vestigia Christi en el seu camí de redempció de la humanitat, un camí que cal 

que l’ànima devota contemple, resseguisca i imite per a fonamentar el seu procés de 

creixement espiritual i d'ascensió asceticomística
9
. 

Ben mirat, si el cristocentrisme és alhora, com hem expressat, fonament i síntesi de 

tota la cultura cristiana medieval, no és menys cert que les vitae Christi o vides de Crist 

(VC) seran, entre el ric ventall de la literatura religiosa, les obres espirituals que més 

contribuiran a difondre aquest fonament entre els cristians europeus de l’Edat Mitjana. 

En referir els fets i les paraules de Déu sobre la terra, les VC posen a l’abast d’un públic 

lector, que és més nombrós del que es podria pensar a priori, les informacions 

necessàries per a conéixer millor a Jesucrist, donant resposta a la voluntat paulina del 

«scire Iesum Christum», que segurament havien fet seua molts homes i també moltes 

dones medievals. Les nombroses compilacions sobre la matèria, que van des de les 

Meditationes Vitae Christi (MVC), atribuïdes erròniament al Doctor Seràfic Sant 

                                                           
8
 En traducció de Corella: «Saber moltes coses y no saber Jesús és ignorància, y ignorar moltes coses y 

saber Jesús és gran hi suficient sciència. Prou sab aquell qui sab Jesús, encara que totes les altres coses 

ignore, y no sab res aquell, per molt que sàpia, qui a Jesús ignora» (f. 4d). 
9
 El caràcter exemplar i especular de Crist, així com la concepció de la seua vida com a camí de salvació, 

es troben ja apuntades, respectivament, en Jn 13, 15: «Vos he donat exemple perquè, tal com jo vos ho he 

fet, ho feu també vosaltres» i Jn 14, 6: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és 

per mi». Fem notar que Francesco Sansovino, autor de la traducció italiana de la Vita Christi de Ludolf de 

Saxònia, expressa aquestes mateixes idees en l’epístola adreçada al papa sant Pius V que encapçala la 

seua traducció: «Onde, per edificar lo spiritu altrui nella diritta via del Signore... si tien per certo che non 

si legga opera più fruttuosa né più necessaria per cotale effetto della presente. Conciosia che si dee 

considerare ogni cosa, quale specchio può lo huomo mettersi dinanzi agli occhi della mente più bello, più 

nobile et più lucido della vita di Christo? Qual materia è più giovevole all’anime nostre di questa? Et 

dove si possono imparar compiutamente tutte le virtù, se non in Christo, signore d’esse virtù? Et quale 

essempio ci debbiamo porre inanzi da imitare, se non esso Christo?» (f. 2r). Transcrivim el passatge a 

partir de l'exemplar de la 1a ed. (1570) que es conserva a la Biblioteca Nazionale Marciana de Venècia 

(ANT 27332). El subratllat és nostre. 
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Bonaventura, fins a les vides de Crist nostrades de fra Francesc Eiximenis (VCE) i de 

sor Isabel de Villena (VCV), passant per l’Arbor Vitae Crucifixi Jesu (AVCJ) d’Ubertí 

de Casale o la mateixa Vita Christi de Ludolf de Saxònia (VCC), el Cartoixà, totes amb 

una intensa circulació impresa —i en molts casos també manuscrita—, constitueixen un 

testimoni prou sòlid de la magnitud i de la continuïtat en el temps d’aquesta devota 

demanda. 

De més a més, si tenim en compte la concepció acumulativa que la societat medieval 

té del coneixement i la coneguda recurrència a l'argument sancionat per l'auctoritas, 

potser no és del tot desatinat suposar que part de l'èxit que van tenir les VC entre els 

lectors medievals degué raure, precisament, en la capacitat que van demostrar aquestes 

obres a l'hora de servir-se i aglutinar de manera harmònica la rica i diversa producció 

cristològica medieval que havia anat llegant la tradició, estructurada en bona mesura a 

través de les diverses cathenae o compilacions creades a partir de l'acumulació de 

glosses, i que ara es tornava a posar en circulació en un format aparetment «novedós». 

Perquè, més enllà de les tendències espirituals particulars que ameren i singularitzen les 

diverses vides de Crist medievals, totes coincideixen en la intenció que les motiva, açò 

és, esperonar el coneixement i, per tant, l'afecte cap a Déu, i totes manifesten una unitat 

temàtica que deriva en part de la recurrència al bo i millor del fons comú de la tradició: 

des de la mateixa riquesa dels textos evangèlics revelats i l'aprofitament sempre perillós 

dels apòcrits, fins a la interpolació de passatges d'homilies i sermons dels Pares de 

l'Església, que prompte esdevenen pràcticament una extensió del cànon; des de la 

recurrència a obres escolàstiques, ja siguen manuals, enciclopèdies, tractats teològics o 

comentaris, fins a tractats asceticomístics, en què cobra rellevància la revelació i la 

dimensió espiritual i contemplativa. I tot, sense descartar l'aprofitament de textos 

litúrgics o de caràcter més moralitzant, com les vides de sants, les històries pietoses o, 

fins i tot, els exempla. 
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2. La Vita Christi de Ludolf de Saxònia 

La VCC, la darrera de les grans vides de Crist medievals,  participa, sens dubte, de 

l'esperit del conjunt d'obres de referència de finals de l'Edat Mitjana que major 

influència exerciran en el desenvolupament d'una espiritualitat centrada en el culte a la 

figura de Crist, i que alimentaran la fe i la devoció als misteris evangèlics recorrent als 

materials del vell fons comú de la tradició cristològica suara esmentats. 

Proposem d'assajar en aquest apartat un acostament a l'obra que done compte de les 

característiques més importants d'aquest referent de l'espiritualitat medieval. En primer 

lloc, oferirem algunes dades d'interés sobre l'autor, Ludolf de Saxònia, que ens 

permetran, d'una banda, fer-nos una idea aproximada dels aspectes fonamentals de la 

seua biografia i, de l'altra, acostar-nos als fonaments de la seua sòlida formació i 

producció intel·lectual. En segon lloc, centrarem l'atenció en l'estudi de la VCC, que 

iniciarem amb l'anàlisi de l'estructura i el contingut de l'obra, tot parant especial compte 

als nuclis temàtics que integren el primer volum, d'acord amb la traducció corellana, pel 

fet de ser la part que constitueix el nostre objecte d'estudi específic. La revisió 

panoràmica es completa amb una anàlisi de l'arquitectura interna dels capítols i una 

aproximació a algunes de les possibles fonts que Ludolf de Saxònia maneja, referides 

especialment al Primer del Cartoixà. 

Finalment, centrem l'atenció en l'estudi de l'obra des de dues perspectives 

fonamentals: com a compendi de divulgació teològica i com a obra de meditació; 

perspectiva, aquesta segona, que ens permetrà donar compte tant de l'orientació 

espiritual en què s'inscriu la VCC com del mètode de meditació que posa al servei del 

pietós lector per tal que avance en el procés íntim de millora espiritual que procura 

l'exercici de la contemplació sistemàtica i cíclica de la vida de Déu encarnat. En aquest 

sentit, posem de relleu com, tant des del punt de vista teòric com des de la concreció 

pràctica que porta a terme Ludolf de Saxònia en l'obra, els fets de la vida de Crist 

s'erigeixen en el vertader motor de l'edificació espiritual i constitueixen la porta 

d'entrada i el camí segur per a l'exercitació ascètica i mística.  
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 2.1 Dades per a una biografia de Ludolf de Saxònia, el Cartoixà 

Són encara escasses les informacions referides a l'autor d'aquesta catedral de 

l'espiritualitat medieval, i més escasses encara les que, pel fet de provenir de fonts 

documentals mereixedores de crèdit, han suscitat consens entre els estudiosos de la vida 

i l'obra de Ludolf de Saxònia
10

. D'entrada, no coneixem amb exactitud la data de 

naixement de Ludolf, per bé que és un lloc comú en la crítica situar-la pels volts del 

1300. Tampoc no és major la certesa que tenim al voltant del lloc de naixement de 

l'autor de la VCC, més enllà de la consideració genèrica segons la qual la seua família 

provenia de la regió de Saxònia, i que va donar lloc al sobrenom de Ludolf de Saxònia o 

Ludolf el saxó, amb el qual se l'ha conegut històricament
11

. 

Més estables i documentades semblen ser les dades biogràfiques relatives a la seua 

pertinença a l'Orde de sant Bru, que portarà a identificar-lo popularment com a Ludolf 

el Cartoixà. Sabem amb certesa que l'autor de la VCC entrà a formar part d'aquest orde 

com a novici el 1339 a la cartoixa d'Estrasburg, on prengué l'hàbit probablement un any 

després
12

. Hi va romandre només quatre anys, és a dir, fins al 1343, any en què passà a 

formar part de la congregació de frares de la cartoixa de Coblença, on va exercir el 

càrrec de prior
13

. Al cap de cinc anys, açò és, el 1348, Ludolf de Saxònia renuncia al 

                                                           
10

 Oferim a continuació una síntesi organitzada de les informacions referides a la biografia ludolfina 

acceptades comunament per la crítica, i que es troben esparses en els encara pocs estudis que han centrat 

l'atenció en la vida i l'obra de l'autor de la VCC. Ressaltem, sobretot, aquelles dades que ofereixen llum al 

voltant de la seua formació teològica i espiritual i que, per tant, poden contribuir a facilitar la comprensió 

de l'obra. Per a un comentari extens de la vida de Ludolf de Saxònia i de les obres que se li han atribuït, 

remetem el lector a Bodenstedt (1944: 1-23) i, sobretot, a Baier (1977: I, 13-164), d'on extractem la 

informació. 
11

 Baier (1977: I, 35) apunta que la primera al·lusió a l'origen saxó de Ludolf apareix en la nota que 

acompanya l'edició de la VCC publicada el 1478 a Estrasburg. La dada, repetida posteriorment per tota la 

documentació històrica que al·ludeix al nostre autor, resulta versemblant, si tenim en compte que, com 

veurem a continuació, Ludolf va professar precisament a la cartoixa d'aquesta ciutat. Convé tenir present 

que l'edició d'Estrasburg va veure la llum només cent anys després de la mort de Ludolf, i és de suposar 

que la memòria de l'autor de la VCC, que exercí un gran influx espiritual entre els seus contemporanis i 

desenvolupà una notòria i reconeguda activitat homilètica, era encara ben viva llavors. 
12

 Aquesta és, si més no, la informació que aporta Le Couteulx (1887-1890: V, 391), a partir de la 

consulta del Chronicon Cartusiae Argentinensis, atribuït a Winard Steinbeck, probable prior de la 

Cartoixa d'Estrasburg entre el 1399 i el 1406, anys, per tant, en què es produeix el noviciat i la professió 

de Ludolf: «Eodem priore regente, venit ad Cartusiam Argentinensem eodem anno [1339] D. Ludolphus e 

Saxonia, vir ille illustris et Theologus magnus; anno novitiatus completo, professionem fecit in domo 

Cartusiae Argentinensis». Cfr. amb Bodenstedt (1944: 1) i Branco da Silva (2006: 24).  
13

 Notem que el fet de ser nomenat prior només un anys després d'haver fet els vots dóna compte no 

només de la sòlida formació teològica i espiritual de Ludolf, sinó també de la seua capacitat de gestió i de 

l'ascendència que degué exercir entre els membres de l'orde. 
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càrrec
14

 i es retira a la cartoixa de Magúncia, on tot fa indicar que es dedicà a l'exercici 

de la contemplació
15

, i on possiblement enllestí la VCC
16

. No tenim cap altra notícia 

remarcable que puga fer llum sobre la seua estada a Magúncia. Finalment, es troba 

documentada de nou la seua presència el 1360 al convent d'Estrasburg
17

, on havia 

profesat, i on va morir el 10 d'abril de 1377 o 1378
18

. 

Un dels aspectes irresolts de la biografia de Ludolf de Saxònia que més tinta ha fet 

vessar als estudiosos és la seua possible pertinença a l'Orde dels Predicadors abans de la 

seua etapa com a frare cartoixà. La primera notícia que tenim en aquest sentit prové d'un 

manuscrit parisenc que data del 1454, segons el qual Ludolf, «doctore in sacra pagina», 

fou «primum frate praedicatore et postmodum cartusiense»
19

. Tot i l'existència d'aquesta 

primerenca dada documental, com bé fa notar Bodenstedt (1944: 1), els primers 

historiadors o cronistes, com Foresti (1434-1520), Schedel (1440-1514) o Trithemius 

(1462-1516), no donen compte del suposat passat en l'orde de sant Domènec de l'autor 

                                                           
14

 Resulten encara estranyes les circumstàncies que van envoltar la seua renúncia al priorat. D'acord amb 

el report que Le Couteulx (1887-1890: VI, 232), seguint el Chronicon Cartusiae Argentinensis, fa del 

capítol de 1348, la renúncia de Ludolf està relacionada amb escrúpols de consciència: «Priori Domus 

Confluentiae, ad sui instantiam et ad sedandum scrupulum conscientiae suae et aliorum, fit 

misericordia...». Cfr. amb Bodenstedt (1944: 3). 
15

 Segons que recull Le Vasseur (1890-1893: I, 445): «... praefuit tamen, ut diximus, Cartusiae 

Confluentinae, a quo officio exauctoratus, vixit aliquamdiu in Cartusia Moguntina... Prioratui reliquum 

vitae in silentio, solitudine, rerum coelestium contemplatione impendens...». Cfr. amb Branco da Silva 

(2006: 24). 
16

 Per bé que no resulta concloent, un argument que sovint s'ha arguït per a retardar fins a aquesta data la 

redacció de la VCC és, precisament, el fet que Ludolf hagués abandonat el càrrec de prior, ocupació poc 

compatible amb la dedicació a una obra d'aquesta magnitud. De més a més, potser no és del tot gratuït 

tenir en compte en aquest punt la informació que ens forneix Le Couteulx (1887-1890: V, 391), segons el 

qual és en aquesta ciutat on es creu que es va conservar el manuscrit, potser autògraf, de la VCC: 

«Originale vero Tractatus in Vitam Christi habetur in cartusia Moguntina, in qua aliquamdiu hospes fuit». 

Cfr. amb Bodenstedt (1944: 17). 
17

 Cfr. amb Le Couteulx (1887-1890: VI, 232): «Moguntinam cartusiam primum petiit, deinde ad 

Argentinensem suae professionis Domum reversus...» i Le Vasseur (1890-1893: I, 445): «demum ad 

Argentinensem eremum reduxit, ibidem naturae debitum persolvit in senectute bona». Cfr. amb Branco 

da Silva (2006: 24). 
18

 També s'ha prestat a discusió la data de la mort, que hom extrau a partir d'una notificació emanada del 

Capítol General que es va enviar a totes les cases de la Congregació. Aquesta notificació, que data de 

maig del 1378, conté un obituari en què, entre altres noms de cartoixans finats, figura el de Ludolf de 

Saxònia, acompanyat de la data del 10 d'abril. En contra dels qui inicialment volgueren datar la mort de 

l'autor de la VCC el 1378, atenent a la data d'emissió de la notificació, hi ha qui, com Bodenstedt (1944: 

3-4), s'inclina pel fet que l'obituari faça referència a l'any precedent, és a dir, el 1377, i no a l'any en curs. 

Posteriorment, altres estudiosos, entre els quals sembla que cal comptar Baier (1977), han diferit 

d'aquesta interpretació, tot al·legant que l'obituari fa referència als frares morts després de l'anterior 

Capítol General, realitzat el 26 d'abril del 1377, i abans del Capítol del 16 de maig del 1378. Així doncs, 

si Ludolf hagués mort el 10 d'abril de 1377, hauria de figurar en l'obituari relatiu al Capítol anterior, és a 

dir, en el celebrat el 26 d'abril de l'any 1377, a penes setze dies després de la seua suposada mort. En no 

trobar-se el seu nom en l'esmentat obituari, aquests autors infereixen que la data de defunció és el 10 

d'abril de l'any 1378. Cfr. amb Branco da Silva (2006: 27), que es fa ressò d'aquestes diverses 

interpretacions. 
19

 Ens referim al manuscrit catalogat com a St Genevière 545. Cfr. amb Baier (1977: I, 39), d'on prenem 

la citació. 
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de la VCC. La idea, tanmateix, és posada de nou en circulació pel frare franciscà, i 

posteriorment dominic, Sixt de Siena (1520-1569), segons el qual Ludolf de Saxònia 

ingressà en l'orde de sant Bru després de trenta anys de vida dominica
20

. Els historiadors 

i cronistes posteriors han acceptat generalment l'afirmació de Sixt de Siena, tot i que 

matisant en alguns casos el nombre d'anys de suposada dedicació a l'Orde dels 

Predicadors, que situen entre els vint-i-sis i els trenta
21

. D'altra banda, Bodenstedt 

(1944: 2) ha resseguit, a més, en els diversos catàlegs d'escriptors dominics referències a 

noms com Lucellus, Lutoldus, Ludoldus o Litheldus, que podrien identificar-se amb el 

nostre autor, i als quals se'ls relaciona amb l'escriptura d'obres com les Flores 

grammaticae o un comentari de les Sentències de Pere Llombard
22

, que, en cas que siga 

certa la identificació, Ludolf podria haver escrit durant la seua etapa com a dominic. 

Fins ací les dades sobre la qüestió, pobres en documentació i, per tant, riques en 

estímuls interpretatius. En aquest sentit, hi ha qui ha volgut relacionar el seu passat 

dominic amb els escrúpols de consciència que van motivar la renúnia al càrrec de prior 

de la cartoixa de Coblença, tot al·legant que Ludolf hauria acceptat el càrrec 

desconeixent les ordenances adoptades en el Capítol General del 1319, que prohibien 

expressament ocupar càrrecs dins de l'orde cartoixana als frares provienents de l'orde 

mendicant
23

, i que posteriorment presentà la dimissió al priorat en ser-ne sabedor, 

impel·lit per la pròpia consciència. També hi ha hagut qui, finalment, ha argumentat en 

favor de la hipòtesi de la pertinença inicial de Ludolf a l'Orde de sant Domènec adduint 

aspectes espirituals, exegètics i discursius de la VCC, en què s'evidenciaria una 

suposada formació cultural pròpia dels membres d'aquest orde
24

. 
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 Biblioteca sancta, Colònia, 1586, p. 277: «Ludolphus, natione Saxo, ex ordine Praedicatorum, post 

trigesimum suae professionis annum, ad instituta Cartusianorum translatus, et in monasterio Argentinensi 

receptus». Cfr. amb Bodenstedt (1944: 1), d'on prenem la citació. 
21

 Veg. Bodenstedt (1944: 2, n.7), que reprodueix les afirmacions coincidents en aquest punt de 

Theodorus Petreius, Arnoldus Bostius, Antonio Possevino, Philippus Labbe, Ambrosius de Altamura i 

Leo le Vasseur. 
22

 Bodenstedt (1944: 2, n.10), es fa ressò de la possibilitat que aquesta obra siga resultat d'un exercici 

acadèmic exigit com a requisit per a accedir al grau de Doctor a la Universitat de París del segle XIV, 

centre de formació freqüentat pels membres de l'Orde de sant Domènec de Guzmán. 
23

 Veg., en aquest sentit, Le Couteulx (1887-1890: V, 125), que en reprodueix la disposició: «Declaramus 

quod secundum Decretalem novam nullus de Ordine Mendicantium possit habere in Ordine Cartusiensi 

obedientiam aliquam vel administrationem». 
24

 L'exercici interpretatiu, per bé que no està mancat d'interés, no permet arribar a una conclusió 

consistent, perquè, com bé argumenta Branco da Silva (2006: 26): «em nosso entender, é evidente que a 

importância atribuída, na Vita Christi, à metodologia própria da pregação, designadamente aos 

procedimentos usualmente apropriados à leitura dos Textos Sagrados, não é de modo algum exclusiva dos 

dominicanos. Na verdade, a prática exegética e a eloquência da Vita são aspectos inerentes à generalidade 
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Si, com hem vist, gran part de les escasses dades relatives a la biografia de Ludolf 

de Saxònia s'han de prendre cum grano salis, semblantment podem dir que ocorre en el 

cas d'algunes de les informacions referides a la seua producció bibliogràfica que han 

aplegat fins als nostres dies
25

. A més de les ja mencionades Flores grammaticae i del 

comentari de les Sentències de Pere Llombard
26

, que pogueren ser escrites durant l'etapa 

com a dominic, hom li ha atribuït també l'autoria, sense aportar proves fefaents, d'obres 

tan dispars com el desaparegut De remediis contra tentationes spirituales novissimi 

temporis, que sembla que era en realitat un extracte del capítol 41 de la segona part de la 

VCC; el Liber florum sacrae scripturae, que és una antologia de passatges de temàtica 

ascètica i mística presos de diferents autors contemplatius; i, sobretot, el conegut 

anònim Speculum humanae salvationis, que, com veurem més endavant, és en realitat 

una de les fonts més importants de la VCC
27

. 

Major versemblança sembla que cal donar, en canvi, a l'atribució d'una Expositio in 

Psalterium Davidis
28

, que consisteix en un comentari, salm a salm, fet a partir de 

l'exercici del mèdote exegètic i la incorporació de passatges pouats d'altres 

comentaristes anteriors com sant Hilari, sant Ambròs, sant Jeroni, sant Agustí, el papa 

Lleó, Cassiodor, sant Gregori Magne, sant Isidor, Beda el Venerable, Pere Cantor o el 

mateix Pere Llombard, per bé que aquest darrer no hi apareix citat explícitament. 

L'exposició de cada salm va precedida d'una introducció que dóna compte de la matèria 

que tracta, la intenció amb què va ser escrit i del sentit general i particular que té, i es 

clou amb una oració que recull el contingut essencial del salm
29

, tal com ocorre, com 

veurem més endavant, en el cas dels capítols que constitueixen la VCC. 

                                                                                                                                                                          
da produção literária religiosa da época, e por isso são aspectos que fazem parte da formação de qualquer 

religioso, independentemente da Ordem a que pertence». 
25

 Per a la discussió relativa a aquest punt, remetem també el lector a Bodenstedt (1944: 1-23) i, sobretot, 

a Baier (1977: I, esp. 149-150). 
26

 En realitat, només s'han conservat el comentari de les sentències relatives als llibres tercer i quart en un 

manuscrit in-folio conservat a la biblioteca de la Universitat de Basilea (ms. B.V. 25), tot i que cal 

suposar que Ludolf escrigué comentaris també per a les dues parts inicials de l'obra de Pere Llombard. 
27

 L'atribució d'aquesta obra a Ludolf, defensada, entre d'altres, per Luz i Perdrizet (1907), es basa, 

precisament, en la presència de nombrosos passatges d'aquesta obra prosificats en la VCC. Això no 

obstant, sembla arriscat defensar aquest plantejament sense l'existència de cap prova documental en 

aquest sentit, i tenint en compte la manera de fer servir les fonts entre els escriptors medievals i la seua 

concepció de l'«originalitat». 
28

 Aquesta obra fou publicada per primera vegada a París, el 1491, i, també aquest mateix any, a Espira. 

Hi ha edició moderna en Ludolf de Saxònia (1891). In psalmos Ludolphi Cartusiani enarratio clarissima, 

Monsterolii, Typ. Cartusiae Sanctae Mariae de Pratis. Sobre aquesta obra, remetem a l'estudi de 

Willeumier-Schalij (1978). 
29

Cfr. amb la indicació que dóna, en aquest mateix sentit, l'edició llatina: «post singulos psalmos additis 

orationibus, doctis et piis, paucis verbis fere potiorem partem sensus psalmi exprimentibus». 
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Fet i fet, la vida de Ludolf de Saxònia és la d'un intel·lectual de l'Edat Mitjana amb 

sòlida formació teològica i espiritual que, des de la voluntària reclusió a les cel·les 

conventuals, on va passar la major part de la seua vida, es dedicarà, d'una banda, a 

l'estudi de la Bíblia i de les obres del vell fons cristià, i, de l'altra, a l'exercici sistemàtic 

de la pràctica ascètica, coneixements i experiències aquests que llegarà a la posteritat a 

través de la seua VCC, vertader puntal de l'espiritualitat medieval. 

 

2.2 Estructura i contingut de la VCC 

Un dels primers aspectes que atrau l'atenció del lector que s'atansa a la VCC és la 

seua monumentalitat, no debades se l'ha qualificat de catedral de l'espiritualitat 

medieval. L'obra, difosa freqüentment des dels inicis de la impremta en un volum de 

format in-folio i caixa a doble columna, conté 181 capítols, de llargària ben sovint 

considerable, repartits en dues parts, que podríem identificar a grans trets amb els dos 

grans nuclis contemplatius de la vida de Crist
30

: la primera, formada pels primers 92 

capítols, se centra en el desenvolupament de les penúries de la infantesa de Jesucrist, i 

en el desenvolupament de la seua vida pública; la segona, integrada pels 89 capítols 

restants (del 93 al 181), està dedicada, sobretot, a la Passió (cc. 144-160) i a la 

Resurrecció gloriosa del Senyor (cc. 161-181)
31

. 

Fet i fet, la VCC posa en mans del lector pietós la vida de Déu encarnat, que és la 

porta de la salvació de l'home, segons que ens recorda Jn 10, 9
32

, a través d'una 

estructurada organització teològica, que va des del capítol inicial, dedicat a la generació 

eterna del Verb i a la seua essència divina, obra indivisible de la santíssima Trinitat, fins 

als darrers capítols, centrats en el Judici final i les penes i les glòries que acompanyen, 

respectivament, la vida infernal i celestial. El capítol final recupera la reflexió sobre el 
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 En paraules de Vernet (1929: 80): «Tous les auteurs spirituels débordent de tendresse pour l'humanité 

du Christ, pour le Jésus de l'enfance et de la passion principalement». 
31

 La voluntat de destacar la part de la Passió de Jesucrist de la resta de la peripècia vital del Salvador 

sembla que està en la base de la divisió en dues parts de la VCC, com evidencia aquesta petita anotació 

amb què s'inicia el primer capítol («De confessione vere fidei quam Petrus fecit pro omnibus») de la 

segona part de l'obra: «Prima pars libri huius, quae praecedit, nullam de Passione mentionem expresse 

fecit, secunda vero pars, quae hic sequitur, frequenter de Passione facit mentionem, et totam continet 

Passionem, et eorum quae ultra sunt seriem», és a dir, la Resurrecció del Salvador. Notem que, de fet, la 

Passió ha constituït tradicionalment en si mateixa una unitat privilegida dins del conjunt de la vida de 

Crist, un nucli preeminent que ha rebut atenció i tractament específics en l'àmbit de la meditació i la 

reflexió cristològica, i que es justifica des del punt de vista teològic perquè representa l'acompliment del 

pla de redempció graciosa de la humanitat, recreació o segona creació. 
32

 «Jo sóc la porta: els qui entren per mi se salvaran, podran entrar i eixir lliurement i trobaran 

pasturatges». 
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valor de la contemplació que ja s'havia exposat en el pròleg de l'obra i, per tant, a més 

de reforçar-ne l'orientació espiritual, confereix al conjunt un tancament de caràcter 

circular
33

. En l'endemig, el lector assisteix a l'exposició del llarg recorregut de Déu 

sobre la terra, des de la seua encarnació, que permet que l'home, criatura imperfecta, 

conega, estime i seguisca el Creador, fins a la Resurrecció i la divina glòria, a què el 

fidel pot accedir després de seguir els passos de Crist, convertits en camí de perfecció i 

elevació espiritual a través de la pràctica asceticomística. 

En el pas de l'edició llatina a l'edició de la traducció valenciana de Joan Roís de 

Corella, com ocorre en bona part de les iniciatives editorials de la resta de les versions 

romàniques
34

, es féu difícil el manteniment de la impressió en volum únic, atés el 

caràcter analític de les llengües neollatines, en oposició al caràcter més sincrètic del 

llatí. Així doncs, la tendència general fou la seguida en el cas de l'edició de la traducció 

corellana: prescindir del volum únic, que resultava difícil de manejar, i repartir l'obra en 

quatre volums
35

, tot respectant el format i la composició de la caixa d'edició en dues 

columnes. 

El volum inicial de la traducció valenciana o Primer del Cartoixà, conté, a més del 

pròleg del traductor i del prefaci de Ludolf, els 41 capítols inicials de la primera part de 

l'edició llatina, és a dir, des del capítol dedicat a la generació divina i eterna del Verb 

fins al que recull el miracle de la curació del leprós. Els llibres Segon i Terç continuen 

l'exposició, iniciada ja en el primer volum, de la vida pública de Jesucrist, que 

constinueix el nucli temàtic més extens de l'obra; un nucli que, d'altra banda, va cobrant 

major interés i atenció dins del programa de la contemplació a mesura que hom s'acosta 

al segle XVI (Vernet 1929: 80). En concret, el Segon del Cartoixà conté 53 capítols, 

que menen del miracle de la curació del servent paralític de Centurió fins a l'exhortació 
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 Potser no és del tot gratuït recordar en aquest punt la simbologia cristològica del cercle com a figura de 

l'absolut, que representa la unitat i la perfecció divines. Veg. la utilització d'aquest mateix símbol per a 

explicar la  presència de Déu enmig dels homes en l'obra de Ludolf (VCC, I, c. 19, §10). 
34

 Sobre el projecte d'edició de la traducció de la VCC a la nostra llengua i a la resta de llengües 

romàniques, veg. §3 d'aquest estudi, centrat en aquest aspecte. 
35

 Veg., en aquest sentit, la nota introductòria al primer volum de la traducció castellana, realitzada per 

fray Ambrosio Montesino, en què el frare franciscà afirma que «va el libro dividido en quatro cuerpos o 

partes porque no se compadesce yr en un cuerpo tan gran volumen». Evidentment, no se'ns han d'escapar 

tampoc les possibles implicacions crematístiques derivades de l'operació editorial en quatre volums que 

acompanyà, a més de la traducció valenciana i castellana, la versió portuguesa, eixida del monestir 

d'Alcobaça, en un moment en què la VCC, i les vides de Crist en general, gaudien de gran demanda entre 

els lectors no familiaritzats amb el llatí. Constitueixen una excepció la traducció francesa de Jean 

Lemenand i la italiana de Francesco Sansovino, que ofereixen l'obra de Ludolf en un únic volum, tot 

respectant amb exactitud la distribució en dos parts de l'original llatí. 
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de seguir al Senyor en la seua mort i passió (c. 53), que té lloc després de la confessió 

de la divinitat i de la humanitat de Crist feta per Pere (c. 52). Aquests 53 capítols del 

Segon abracen els 51 darrers de la primera part i els dos capítols inicials de la segona 

part de l'original llatí, i es corresponen, per tant, al tram que va del capítol 42 al 94 del 

conjunt de l'obra de Ludolf. D'altra banda, el Terç del Cartoixà, que consta de 55 

capítols, s'inicia en el capítol tercer de la segona part de la VCC (corresponent al 

número 95 del conjunt de l'obra), dedicat a la transfiguració del Senyor que té lloc al 

mont Tabor davant de Pere, Jaume i Joan, i s'estén fins al capítol 57, que es correspon 

amb el número 147 del conjunt de l'obra, centrat en les paraules pronunciades pel 

Senyor durant l'últim sopar, just després que Judes l'abandonara per a complir la seua 

traïció. Finalment, els 32 capítols del darrer volum de l'obra, el Quart del Cartoixà, que 

abracen del capítol 58 al 89 de la segona part de l'edició llatina (del 148 al 181 en la 

numeració del conjunt de l'obra), constitueixen una unitat d'elevat valor ascètic i 

meditatiu, que integra els sofriments de la Passió i la meravellosa Resurrecció de Crist. 

Aquesta quarta part s'inicia i es tanca amb dos capítols de caràcter eminentment 

espiritual: «De la Passió del Senyor nostre» i «Conclusió de tot lo libre». El primer 

orienta, prepara i encamina el lector cap a la contemplació de la Passió de Jesucrist que 

es narrarà en els capítols posteriors; l'últim, per la seua part, constitueix un esperó per a 

continuar assaborint i degustant els plaers derivats de la meditació dels misteris de la 

vida de Crist més enllà de la lectura de l'obra. 

En conclusió, doncs, podem dir que l'edició de la traducció valenciana de la VCC 

enllestida per Corella ignora la divisió en dues parts del text original llatí, publicat 

freqüentment en un sol volum, i distribueix el contingut en quatre llibres, operació que 

sembla ser que ens situa davant del major grau d'intervenció traductològica respecte de 

la resta de versions romàniques de l'obra
36

. 
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 De fet, tot i que les traduccions portuguesa i castellana es publiquen també, com hem dit, en quatre 

volums, respecten la divisió en dues parts establerta en el text llatí, de manera que els dos primers volums 

reprodueixen la primera part de l'obra original, i els dos darrers la segona. Ambdues traduccions, però, no 

coincideixen en l'abast dels dos primers llibres. En el cas de la traducció portuguesa, el llibre inicial conté 

61 capítols i el segon, 31 (equivalents al tram de capítols 62-92 de l'original llatí). En el cas de la 

castellana, el primer volum conté només 40 capítols, un menys que la versió valenciana, mentre que el 

segon n'aplega 52 (del capítol 41 al 92). La distribució de capítols dels llibres restants és, en ambdós 

casos, homogènia: el tercer abraça 50 capítols (del 93 al 143) i el quart 39 (del 144 al 181). Notem 

finalment que la traducció portuguesa, com la valenciana, presenta una numeració dels capítols 

independent per a cada llibre; la castellana, en canvi, respecta la numeració única del text llatí, malgrat la 

distribució dels capítols en quatre llibres. 
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2.2.1 Els nuclis temàtics del Primer del Cartoixà 

El contingut del llibre que editem, que enceta la traducció valenciana de Joan Roís 

de Corella, integra, com hem vist, els primers 41 capítols de la primera part de la VCC 

de Ludolf de Saxònia, que suposen l'inici del recorregut per la vida de Déu fet home 

entre els homes, des de la generació eterna del Verb i la seua encarnació a través de la 

Verge Maria fins als inicis de la seua vida pública, tot passant pel passatge que cobra 

més rellevància des del punt de vista contemplatiu i que constitueix el centre privilegiat 

de tot el conjunt, que és la infantesa de Jesús, i, dins d'aquesta, el misteri de la Nativitat 

en particular. 

Els fets narrats en aquest primer llibre es poden agrupar en quatre grans nuclis de 

caràcter temàtic, que han funcionat també com a unitats significatives en la pràctica 

meditativa: el primer dóna compte dels fets que precedeixen el naixement de Jesús i, per 

tant, integra el que podríem anomenar «prehistòria» de Crist; el segon se centra en el 

desenvolupament de la infantesa de Jesús, que s'inicia amb la Nativitat; el tercer, que 

podem considerar com un nucli de transició o preparació cap a la vida pública de 

Jesucrist, gira al voltant de la figura de sant Joan Baptista, precursor del Senyor; 

finalment, el quart i últim, que és el més extens de tota l'obra, desenvolupa els fets 

relacionats amb la vida pública del Messies i l'anunciació de la Bona Nova. 

El primer gran nucli contemplatiu del Cartoixà està centrat, com és sabut, en 

l'exposició dels fets previs al naixement humà de Jesús (cc. 1-8). El conjunt s'enceta 

amb la manifestació de la naturalesa divina i eterna del Verb, una essència i una trinitat 

de persones, que contribueix a reforçar la idea que Jesucrist, el Crist i home de qui es 

narrarà al llarg de l'obra la peripècia vital enmig dels homes, participa també 

eternalment de la naturalesa i l'essència de Déu
37

. A més de la naturalesa divina i eterna 

de Crist referida inicialment, l'extraordinària concepció temporal del Senyor és 

reforçada per l'exposició de la seua eminent genealogia, que pren origen en David i 

Abraham, ascendència que es vincula amb la seua condició reial i sacerdotal
38

. Cobra 

especial importància dins d'aquest primer nucli contemplatiu la figura de la Verge 

Maria, dona sense màcula elegida per a restaurar el llinatge humà, de la qual es narra la 
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 Cap. 1: «De la divina y eterna generació del Senyor», que segueix Jn 1, 1-5. 
38

 Cap. 7: «De la genealogia del Senyor», que segueix Mt 1, 1-17. 
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seua concepció miraculosa
39

, la infantesa i les noces amb Josep
40

 i la visitació angèlica 

que li anuncia la concepció de Jesucrist
41

, enfosquida pels recels i dubtes inicials del 

marit
42

. D'altra banda, s'atén també a la relació amb la seua cosina Elisabet a través de 

l'episodi de la visitació, que ens situa davant la nativitat i circumcisió de sant Joan 

Baptista
43

, futur precursor i anunciador del Senyor, la concepció del qual s'ha revelat 

també igualment prodigiosa
44

. Fet i fet, no ens ha d'estranyar el caràcter 

predominantment mariològic que impregna aquest primer nucli contemplatiu, en ser 

Maria la dona elegida per a l'encarnació del Verb, ni les implicacions que se'n deriven 

per al meditant en el plànol espiritual, que, a semblança de Maria, model 

contemplatiu
45

, ha de concebre i acollir Crist espiritualment en la seua ment a través de 

la lectura de la paraula divina. 

Després d'aquest preàmbul preparatori, assistim al nucli temàtic central del Primer 

del Cartoixà, dedicat a la meditació dels misteris de la infantesa de Jesús (cc. 9-15), que 

abraça des del seu naixement fins a l'edat de 12 anys. Destaca aquesta unitat 

contemplativa per la tendra i familiar devoció al Jesús infant, estimulada a través de la 

recerca constant de la commiseració del lector, que es veu impel·lit a la unió afectiva 

per la insistència en els rigors de la pobresa i les necessitats i penalitats que acompanyen 

l'infant des del bressol, tal com es fa palés des de l'episodi inicial de la Nativitat
46

. El 

cicle de la infantesa es completa amb els fets ben coneguts de la circumcisió
47

, 

l'epifania
48

, la presentació de l'infant en el temple
49

 i la persecució d'Herodes i la 

consegüent fugida a Egipte, seguida de la massacre dels innocents
50

. Tanquen el cicle de 

la infantesa el capítol dedicat a la tornada del Senyor d'Egipte, en què es fa menció 
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 Cap. 2: «De haver trobat lo remey per a salvació de l’humanal linatge y de la nativitat de la Senyora 

nostra».  
40

 Cap. 3: «De les sposalles de la Senyora nostra». 
41

 Cap. 5: «De la conceptió del Senyor», que segueix Lc 1, 26-38. 
42

 Cap. 8: «Com Josef volgué dexar la sua sposa, Senyora nostra», que segueix Mt 1, 18-21; 1, 24.        
43

 Cap. 6: «De la visitació de Elizabeth y de la circumcisió y nativitat de Joan Batista», que segueix Lc 1, 

39-65; 1, 80. 
44

 Cap. 4: «De la conceptió de Johan Batista», que segueix Lc 1, 6-15. 
45

 Lc 2, 19: «Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava». 
46

 Cap. 9: «De la nativitat del Senyor», que segueix Lc 2, 1-19. 
47

 Cap. 10: «De la circumcisió del Senyor», que segueix Lc 2, 21. 
48

 Cap. 11: «De la venguda dels tres Reys», que segueix Mt 2, 1-12. 
49

 Cap. 12: «De la presentació del Senyor en lo temple», que segueix Lc 2, 22-39. 
50

 Cap. 13: «Com lo Senyor fogí en Egipte», que segueix Mt 2, 13-20. 
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també de l'inici de la penitència de sant Joan Baptista
51

, i l'episodi de la trobada de Jesús 

en el temple de Jerusalem, disputant amb els doctors
52

. 

El tercer nucli temàtic que podem delimitar en el Primer del Cartoixà fa de pont 

entre el període d'infantesa de Jesús i l'inici de la seua vida pública, i constitueix la 

preparació per a la predicació de la Bona Nova. S'enceta amb un primer capítol que 

connecta amb el final del període la infantesa, en què es dóna compte de la vida del 

Salvador des dels dotze anys fins a l'inici dels trenta
53

. Després de plantejar-se el motiu 

que pot justificar el fet que els evangelistes no hagen recopilat dits i fets remarcables per 

a aquest període vital de Jesucrist, l'autor addueix com a resposta la humilitat i la 

modèstia del Senyor, i el contingut del capítol deriva en una llarga reflexió laudatòria 

cap aquestes virtuts. Aquest capítol inicial dóna pas al contingut significatiu d'aquest 

nucli temàtic, que és, recordem-ho, la preparació de l'exercici apostòlic i de conversió 

que es desenvoluparà en el nucli següent, dedicat a la vida pública de Jesús. En el 

desplegament d'aquesta veta contemplativa emergeix la figura de sant Joan Baptista, 

que funciona com a aglutinadora del conjunt (cc. 17-19). Assistim en els primers 

capítols a l'exposició sobre la seua vida i ofici
54

, centrada en la predicació al desert a la 

vora del Jordà
55

, que dóna pas a la part més significativa del conjunt, com és la seua 

condició de testimoni i anunciador de Jesucrist, anyell de Déu
56

. S'hi introdueix a 

continuació una llarga reflexió sobre el sacrament de la penitència
57

, que apropa el fidel 

al regne de Déu, i que es posa en relació amb el baptisme de sant Joan: l'ablució amb 

aigua que practica no és més que la preparació per a la conversió penitencial que 

possibilita el baptisme en esperit de Crist. La lectura té una clara orientació en la guia de 

l'exercici ascètic, perquè posa en relleu la importància de la pràctica de la via purgativa 

com a fase prèvia necessària per a accedir a la via unitiva o unió mística amb Déu. El 
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 Cap. 14: «Com tornà lo Senyor de Egipte y del principi de la penitència de Johan Batista», que segueix 

Mt 2, 19-23. 
52

 Cap. 15: «Com romàs lo fadrí en Jerusalem y com lo trobaren en lo temple», que segueix Lc 2, 40-52. 
53

 Cap. 16: «Què féu lo Senyor de edat de dotze anys fins al principi de l’any trenta», que segueix Lc 2, 

51-52. 
54

 Cap. 17: «De l'offici y vida de Johan Batista», que segueix Lc 3, 1-14; Mt 3, 1-9.  
55

 Cap. 18: «Com vench Joan no de si mateix, mas tramés a pricar al poble», que segueix Jn 1, 6-18. 
56

 Cap. 19: «Com Joan confesà que no era ell lo Messies, mas era precursor de aquell y núncio», que 

segueix Jn 1, 19-28; Lc 3, 4-18; i cap. 23: «Del testimoni que féu de Jesús lo Batista», que segueix Jn 1, 

29-34. 
57

 Cap. 20: «De penitència». 
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nucli es clou, finalment, amb el baptisme del Senyor
58

 i amb el seu dejuni voluntari i les 

posteriors temptacions diabòliques de què és objecte al desert
59

. 

El darrer gran nucli temàtic del Primer del Cartoixà (cc. 24-41) ens situa davant 

dels misteris de la vida pública de Jesús, dels quals s'ocupen també, com sabem, els 

volums Segon i Terç. Els díhuit capítols continguts en el llibre primer recullen els 

aspectes inicials de la manifestació pública de Jesús en la plenitud de la seua vida, entre 

els quals s'hi destaca el nucli dedicat a la crida dels dotze apòstols, que esdevindran 

seguidors del Senyor (cc. 24 i 29-32)
60

, la primera expulsió dels mercaders del temple
61

, 

l'empresonament de sant Joan Baptista
62

, el miracle de les noces de Canà
63

 i el de la 

curació del leprós
64

, que tanca el volum, i, finalment, la predicació pública de Jesús. 

Aquest darrer aspecte cobra gran importància en el Primer, pel fet que dóna compte dels 

inicis de la predicació pública de Jesucrist
65

 i, sobretot, del llarg sermó de la muntanya 

(cc. 33-40)
66

, que constitueix un conjunt amb entitat pròpia dins d'aquest nucli, i en què 

destaca, per la singular significació que té per als cristians, l'exposició de l'oració del 

Parenostre
67

. 
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 Cap. 21: «Del batisme del Senyor», que segueix Mt 3, 13-17 i Lc 3, 21-22. 
59

 Cap. 22: «Del dejuni e temptacions del Senyor», que segueix Mt 4, 1-11 i Lc 4, 1-13. 
60

 Cap. 24: «Com Joan continua lo testimoni del Senyor y de la primera vocació dels apòstols y de la 

secreta pricació del Senyor», que segueix Jn 1, 35-51; cap. 29: «De la segona y terça vocació dels 

apòstols» que segueix Lc 5, 1-11 i Mt 4, 18-22; cap. 30: «De la summa de les vocacions dels dexebles y 

de la diligència del Senyor en pricar als pobles»; cap. 31: «De la vocació de Matheu y del seu convit», 

que segueix Mt 9, 10-17; Mc 2, 13-17 i Lc 5, 27-29; i cap. 32: «De la electió dels dotze apòstols», que 

segueix Lc 6, 12-16. El nucli temàtic dedicat a l'apostolat es completa amb el capítol 10 (corresponent al 

c. 51 de la primera part del text llatí): «Com tramés lo Senyor a pricar los apòstols», que segueix Mt 9, 

36-10, 15 i el capítol 17 (corresponent al 58 del text llatí): «Com tornaren de pricar los apòstols hi com 

tramés los setanta-dos dexebles», que segueix Mc 6, 30-31; Lc 10, 1-2; 10, 17-22 i 10, 28-30, que figuren 

en el Segon del Cartoixà. 
61

 Cap. 26: «De la primera vegada que·l Senyor lançà los qui tenien venderia en lo temple», que segueix 

Jn 2, 12 - 3, 13. La segona expulsió dels mercaders del temple és relatada en el cap. 27: «Com lançà lo 

Senyor los qui venien e compraven del temple» del Terç, que es correspon amb el cap. 121 del text llatí, i 

que segueix Mt 21, 12-16. 
62

 Cap. 27: «Com fon posat en lo carçre Johan Batista», que segueix Jn 3, 22-30; Mc 6, 17-20. 
63

 Cap. 25: «De les noces en les quals convertí l’aygua en vi», que segueix Jn 2, 1-11. 
64

 Cap. 41: «De la curació del lebrós», que segueix Mt 8, 1-4. 
65

 Cap. 28: «Com lo Senyor començà a pricar públicament als pobles», que segueix Mt 4, 12-17. 
66

 Cap. 33: «Del sermó del Senyor en la montanya», que segueix Mt 5, 1-12 i Lc 6, 20-26; cap. 34: 

«Que·ls prelats deuen relluhir en obres y en doctrina, y que no és vengut lo Senyor per trencar la ley, mas 

per acabarla», que segueix Mt 5, 13-37; cap. 35: «De paciència y largitat en los prohismes», que segueix 

Mt 5, 38-48; cap. 36: «Que no cerquem laor humana en les bones obres», que segueix Mt 6, 1-8; 6, 16-18; 

cap. 38: «De no thesaurizar en la terra, mas en lo cel», que segueix Mt 6, 19-34; cap. 39: «De obrar 

misericòrdia y de no jutjar, y de confiança en la oració», que segueix Lc 6, 36-42 i Mt 7, 6-12; i cap. 40: 

«De la via streta y conclusió de tot lo sermó del Senyor», que segueix Mt 7, 13-29. 
67

 Cap. 37: «De la oració del paternòster», que segueix Mt 6, 9-15. 
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2.3 L'arquitectura interna dels capítols i les possibles fonts de la VCC 

La tècnica compositiva que fa servir Ludolf de Saxònia a l'hora de confegir la VCC 

és la pròpia d'un compilador medieval: s'apropia de tots els materials de la tradició 

susceptibles de ser aprofitats i els articula de manera coherent per tal de construir una 

obra nova que naix amb la intenció de superar les precedents recorrent al recurs de 

l'acumulació i de la suma de continguts dispersos en llibres anteriors. És per això que la 

«novetat» que aporta l'autor no resideix tant en els materials de base –ben coneguts i 

reconeguts, d'altra banda–, com en la manera de compendiar-los, articular-los i 

estructurar-los d'acord amb els gustos i els interessos propis i els que calia esperar que 

tindrien els lectors de l'època. 

En el cas de l'obra que editem, la identificació dels materials a què Ludolf recorre i 

la manera com els integra en el conjunt del text resulta de gran ajuda a l'hora de traçar 

l'estructura compositiva dels capítols i el modus operandi de l'autor. En aquest sentit, 

podem dir a grans trets que el fil conductor del discurs de tots els capítols està constituït 

per la narració dels fets de la vida de Crist, extrets a partir d'una lectura articulada dels 

quatre evangelis. Estirant del fil d'aquesta unitat discursiva principal, s'acumulen a 

continuació, en nivells successius, la resta de continguts de cada capítol, que se solen 

presentar en l'ordre següent: en primer lloc, es porta a terme una interpretació o 

declaració del passatge evangèlic en qüestió mitjançant la tècnica exegètica de la 

teologia medieval, tot recorrent, si és el cas, a la interpolació de passatges patrístics que 

el comenten; en segon lloc, s'introdueixen una sèrie de coneixements útils per al bon 

regiment del cristià derivats del passatge evangèlic o dels comentaris introduïts, que 

sovint connecten amb la interpretació moral del text; en tercer lloc, es fa una menció al 

valor contemplatiu del passatge, s'introdueix una exhortació al lector encaminada a la 

meditació dels fets narrats o bé se li ofereix la contemplació ja elaborada; i, finalment, 

es clou el capítol amb una oració que recull, de manera essencialitzada, el contingut més 

rellevant que s'hi ha tractat
68

. Dediquem els paràgrafs que segueixen a explicar alguns 
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 Com es pot observar, la manera d'estructurar la informació dins dels capítols de la VCC és deutora, en 

bona mesura, de la tècnica de composició pròpia del discurs homilètic. Veg., en aquest sentit, les 

observacions realitzades per Hauf (2004) al voltant de la tècnica compositiva de la Vita Christi del 

franciscà Francesc Eiximenis, un text de caracterísques coincidents que considera una mostra de 

predicació escrita. 

D'altra banda, fem notar que, malgrat la pluralitat de nivells que identifiquem en el discurs, totes les parts 

que integren el conjunt del capítol romanen lligades al fragment evangèlic de la narració inicial, i també 

entre elles, en una unitat perfecta, de manera que estirant d'una podem accedir i recuperar fàcilment el 

contingut de la resta. Aquesta és, precisament, una de les característiques que sant Vicent Ferrer, mestre i 
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dels aspectes més rellevants de l'arquitectura interna dels capítols que acabem d'apuntar 

en relació amb les possibles fonts que en constitueixen els materials de base de les dues 

dimensions de l'obra: l'especulativa o doctrinal i la contemplativa o afectiva
69

. 

 

2.3.1 La VCC com a compendi de divulgació teològica 

Seguint el propòsit general de les vitae Christide divulgar entre els cristians els 

coneixements relatius a la figura del Déu encarnat, Ludolf de Saxònia realitza en la 

VCC un notable esforç de síntesi per a articular i presentar d'una manera més o menys 

accessible el vast cabal d'erudició acumulat durant segles de reflexió especulativa en 

tractats teològics i manuals, comentaris i enciclopèdies. 

El nucli originari sobre el qual es basteix la VCC, com ocorre amb la resta d'obres 

del gènere, està constituït, com hem advertit, per una lectura concordada dels quatre 

evangelis canònics («unum ex quatuor Evangeliis»), que constitueix el fil narratiu del 

discurs. Es tracta d'un llegat de gran rellevància per als cristians, pel fet que transmet els 

fets i les paraules de Crist reportades pels seus seguidors més directes mitjançant la 

inspiració de l'Esperit Sant, i que, per això mateix, té la consideració de paraula revelada 

per Déu. 

El fet que darrere de les paraules de la narració evangèlica hi haja el designi diví 

revesteix el text d'un halo de veritat transcendent amb un potencial infinit de 

significacions ocultes o signes que van més enllà de la lectura superficial, i que cal 

indagar. D'aquesta prospecció en els significats ocults (o «secrets», com li agrada de dir 

a sant Vicent Ferrer), que permet captar les essències més pregones del text, s'encarrega 

la tradició exegètica, que recorre al quàdruple mètode d'interpretació. A banda del sentit 

històric que presenta la lectura literal, els textos evangèlics ofereixen una lectura 

espiritual o mística, a la qual es pot accedir a través de tres vies diferents, que es 

corresponen amb els altres tres sentits o «senys» amb què és possible acostar-se a la 

                                                                                                                                                                          
referent en l'art de la predicació, destacava de la tècnica estructural dels sermons: «La preycació és 

comparada al filat, que hun fil és lligat ab altre, e quan ve que tiren a ssi lo filat, tot lo filat segueix; axí la 

preycació deu ésser lligada, ·I· exemple ab altre, una auctoritat ab altra, depuix ab lo fil tire hom lo filat; 

axí, ab lo tema, tire hom tot lo sermó si bé es ordenat» (Sanchis Sivera, 1971: II, 46-47). 
69

 Per raons d'espai, limitem la nostra explicació a assenyalar només les fonts més rellevants dels 41 

capítols inicials de la VCC, que es corresponen, en la traducció valenciana de Corella, al Primer del 

Cartoixà. Per a un estudi complet de les obres assimilades per Ludolf, remetem el lector a Bodenstedt 

(1944: 24-52) i Baier (1977: II-III), que amplia l'estudi anterior centrant-se en les fonts emprades en la 

part de la passió i mort de Jesucrist. 
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significació del text, i que es fonamenten, alhora, en el sentit literal primigeni: el sentit 

al·legòric, el moral o tropològic i l'anagògic. El primer d'aquests, el sentit al·legòric, 

permet adquirir una significació més profunda del text a partir de vincular el seu 

contingut amb la figura de Crist; el segon, anomenat moral o tropològic, parteix de la 

idea que els evangelis estan escrits per a instrucció del cristià i, per tant, indaga en els 

aprenentatges que cal adquirir per a obrar rectament; i el tercer, l'anagògic, vincula els 

fets històrics amb la realitat transcendenti eterna, és a dir, amb la vida beata que ha de 

succeir el trànsit de l'home per la vida terrenal
70

. 

L'exercici de la quàdruple interpretació, aplicat al comentari de cada verset 

pràcticament de verbo ad verbum, constitueix el primer dels cercles a través dels quals 

s'expandeix en la VCC el nucli primigeni del text evangèlic. Es tracta d'un contingut de 

capital importància dins del conjunt del llibre. Al capdavall, tota l'obra de Ludolf és 

com una summa o gran glossa evangèlica en què s'interpreta i comenta in extenso el text 

contingut en els Evangelis. Per a portar a terme aquesta operació, l'autor beu, bé 

directament, bé indirectament a través d'altres obres, dels comentaris acumulats en 

forma de cathena al llarg dels segles en els nombrosos mamotrets, ben coneguts per 

teòlegs i sermonadors, dedicats a concordar, glossar i explanar el significat dels textos 

llegats pels quatre evangelistes. Convé destacar en aquest sentit, com a obres que estan 

en la base del comentari de Ludolf, la molt difosa concordança dels quatre evangelis In 
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 Veg. l'explicació del quàdruple mètode d'interpretació de l'exegesi bíblica que ofereix el mateix Ludolf 

de Saxònia en el pròleg de la seua obra Enarrationes in Psalmos: «Diversus quoque in hoc libro invenitur 

sensus, scilicet, litteralis seu historicus, et mysticus seu spiritualis. Unde notandum quod liber sacrae 

Scripturae hoc habet speciale, quod sub una littera plures sensus continet. Huius vero ratio est, quia 

principali auctor sacrae Scriptura est ipse Deus in cuius potestate est non solum uti vocibus ad aliud 

significandum quod etiam homines facere possunt, et faciunt, sed etiam rebus significantis per voces 

utitur ad significandum alias res. Et ideo commune est omnibus libris quod voces aliquid significent, sed 

speciale est libro sacrae Scripturae quod res significatae per voces aliud significent. Secundum igitur 

primam significationem quae est per voces accipitur sensus litteralis seu historicus. Secundum vero aliam 

significationem quae est per ipsas res accipitur sensus mysticus seu spiritualis. Et hic sensus, secundus 

triplex est in generali, quia si res significatae per voces referantus, ad significandum ea quae sunt in nova 

lege tradita, sic accipitur sensus allegoricus. Si autem referantur ad significandum ea quae per nos sunt 

agenda, sic est sensus moralis, vel tropologicus. Si autem referantur ad significandum ea quae sunt 

speranda in beatitudine futura, sic est sensus anagogicus. Et dicitur ab "ana", quod est sursum, et "goge", 

quod est ductio. Unde versus: Littera gesta docet; quid credis, allegoria; moralis quid agis; quo tendas, 

anagogia. Et istorum quatuor sensuum potest poni exemplum in hac dictione «Hierusalem», quae 

secundum sensum litteralem significat civitatem illam terrestrem in Iudaea; secundum vero sensum 

morale, significat fidelem animam; secundum vero sensum allegoricum, significat Ecclesiam militantem; 

secundum vero sensum anagogicum significat Ecclesiam triumphantem. Et sicut positum est exemplum in 

una dictione, ita posset poni in una oratione, et sicut in una, ita et in aliis» (f.3a). 
Notem que, en la pràctica, l'aplicació d'aquest mètode d'interpretació possibilita forçar el text fins a 

extrems insospitats, per tal d'acostar-ne el sentit a la intenció o voluntat de l'intèrpret. En l'aplicació de la 

intel·ligència personal a l'exercici de la giragonsa interpretativa rau, de fet, el prestigi del comentarista i la 

relativa novetat de la seua aportació, que, en cas de resultar acceptable, passarà a formar part de 

l'encadenament acumulatiu de les glosses llegat i sancionat per la tradició exegètica. 
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unum ex quatuor sive de concordia evangelistarum (PL 186), confegida per Zacaries, 

bisbe Cristopolità (†1155); les Postillae perpetuae in universam Sacram Scripturam de 

l’exegeta i teòleg franciscà Nicolau de Lira (1270-1349), la Glossa ordinària (PL 113-

114), erròniament atribuïda a l'abat de Reichenau Walafrid Estrabó (Anselm de Laon, 

c.1050-1117), les diverses cathenae –sobretot la Cathena aurea, de sant Tomàs 

d'Aquino (1224-1274)– o el Liber sententiarum (PL192, 521–962) de Pere Llombard (c. 

1100-1160). Fet i fet, els principals comentaris que van circular durant l'Edat Mitjana, i 

que van ser assimilats en una o altra mesura pel conjunt de la literatura religiosa
71

. 

Entre les nombroses contribucions exegètiques que formen part de la tradició de la 

glossa escripturística, cobren una importància transcendental en la VCC les aportades 

pels primers comentaristes de la vida i dels fets de Jesucrist, que són considerats, per 

això mateix, els Pares de l'Església. De fet, a l'hora d'establir les diverses lectures que 

suscita en la seua obra la interpretació dels diferents passatges evangèlics, Ludolf 

recorreara sí, ara també, a nombroses auctoritates sancionades per la tradició, pouades 

probablement de manera indirecta, a través de concordances evangèliques, glosses, 

cathenae, compendis de comentaris o florilegis patrístics, que compilaven les 

interpretacions més reeixides
72

. La incorporació ací i allà dels passatges més destacats 

d'autors com sant Ambròs, sant Anselm, sant Agustí, Beda el Venerable, sant Bernat de 

Claravall, sant Joan Crisòstom, sant Jeroni, el Papa Lleó, Orígenes, Raban Maur o 

Teofilacte d'Àcrida, per referir només els més citats en el cas del Primer del Cartoixà, 

fa que la VCC esdevinga, al capdavall, un dels compendis més complets a l'hora 

d'apropar-se al bo i millor del llegat de la tradició patrística grega i llatina. 

A aquestes importants contribucions exegètiques dels Pares de l'Església caldria 

afegir encara la incorporació en l'obra de Ludolf, per bé que de manera més discreta, de 

passatges d'altres autors molt divulgats durant l'Edat Mitjana. En el cas dels capítols 

llatins corresponents al text del Primer, destaquen els fragments inspirats o manllevats 

directament, amb declaració explícita de la font, de les obres De bello judaico i 
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 A aquests comentaris caldria afegir, encara, les glosses evangèliques posteriors de Dionís de Rickel o 

Dionís el Cartoixà (1402-1471), conegudes com In quatuor evangelistas enarrationes, i escrites entre 

1434 i 1457 a la cartoixa de Roermond (Països Baixos). Sobre el funcionament de les glosses, els 

principals repertoris d'exegesi evangèlica i l'aprofitament d'aquests en la literatura religiosa, 

particularment en la Vita Christi del franciscà Francesc Eiximenis, veg. Hauf (2004).  
72

 De vegades, fins i tot, a Ludolf de Saxònia no li cal ni recórrer a aquestes complilacions, perquè bona 

part del text de la VCC és fruit directe de l'assimilació d'altres obres cristocèntriques anteriors que ja 

recollien les citacions dels autors patrístics, com és el cas de les Meditationes vita Christi del Pseudo-

Bonaventura, que el frare cartoixà aprofita i copia gairebé per complet. 
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Antiquitates judaicae de l'historiador jueu Josep Flavi (c.37-c.100)
73

, font recurrent per 

a la construcció de la història sagrada, així com els provinents de la Historia scholastica 

(PL 198), de Pere Comèstor (c.1110-c.1178)
74

, i les citacions pouades de filòsofs com 

Boeci (c.480-524)
75

, Aristòtil (384aC-322aC)
76

 i, sobretot, Sèneca (4aC-65)
77

. En la 

traducció valenciana, Roís de Corella incrementa les citacions d'aquests dos darrers 

filòsofs
78

, incorpora un passatge de caràcter proverbial de Luci Cecili Firmià (c.260-

c.325), més conegut com Lactanci
79

, i, fins i tot, afegeix unsversos de la Divina comèdia 

de Dante Alighieri, a qui es refereix com «lo florentí cristià poeta»
80

. 

A més del quàdruple sistema d'interpretació sancionat per les autoritates, Ludolf de 

Saxònia incorpora també a la VCC els fruits que havia llegat la tradició de l'exegesi 

tipològica o figural. Aquesta tècnica interpretativa, insinuada ja en les epístoles de sant 

Pau
81

, possibilita una lectura concordada i unitària de l'Antic i del Nou Testament, que 

es justifica en la mateixa unitat del pla diví que subjau a ambdós, en tant que 

manifestacions de la revelació divina. La tipologia permet la interpretació dels misteris 

bíblics en un doble sentit: d'una banda, els passatges evangèlics s'han de llegir a la llum 

de determinats episodis de l'Antic Testament, que esdevenen figures que prefiguren i 

anuncien, com si de profecies es tractara, els fets futurs de la vida de Crist; de l'altra, i 

en sentit invers, la riquesa inesgotable de l'Antic Testament només és possible copsar-la 

plenament en relació als continguts del llegat neotestamentari
82

. S'efectua així entre 
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Veg.,per exemple: c.XIV, §1.  
74

Veg.,per exemple: c.III, §10; c.XI, §4 i c.XIII, §15. 
75

Veg., per exemple: c.I, §7; c.IV, §9; c.XXXVI, §1 i c.XXXVI  §6 (omés per Corella). 
76

Veg., per exemple: c.XXVII, §4 i c.XXXVIII, §6. En ambdós casos, Ludolf de Saxònia, com era 

freqüent durant l'Edat Mitjana, s'hi refereix simplement amb el genèric «philosophus». 
77

Veg.,per exemple: c.I, §8; c.XI, §1 i 17; c.XII, §30; c.XX, §5; c.XXIX, §1; c.XXXIII, §16; c.XXXIV, 

§11 i 13; c.XXXV, §9; c.XXXVI, §6; c. XXXVII, §8; c.XXXVIII, §5 i 16; c.XXXX, §2 i 4. 
78

 Aristòtil: c.I, §2, 6 i 9; c.XXIV, §11; c.XXVI, §7 i c.XXXX, §4. Sèneca: c.II; cVIII, §8 i c.XXXVI, §5. 
79

Veg. «Pròleg», §8 i c.XXV, §12. Es tracta, en realitat, de la mateixa citació traduïda diferentment. 
80

Primer (c.II, f. 10d): «Diu lo florentí cristià poeta: "Amor és tal que no perdona a l'amat que no ame"». 

Es tracta d'una citació no literal dels vv. 103-105 del cant V de l'Infern, dedicat al vici de la luxúria, en 

què Francesca de Rímini, protagonista amb el seu estimat Paolo d'un dels amors impossibles més 

divulgats de l'Edat Mitjana, respon a Dante sobre la naturalesa de l'enamorament: «Amor, ch'a nullo 

amato amar perdona, / mi prese del costui piacer sì forte / che, come cedi, ancor non m'abbandona». 
81

 1Co 10, 6: «Tot això era un exemple per a nosaltres, perquè no desitgem el mal, tal com ells el van 

desitjar»; 1Co 10, 11: «Tot això que els succeïa era un exemple, i va ser escrit per a advertir-nos a 

nosaltres, que ja ens trobem a la fi dels temps»; He 10, 1: «La Llei de Moisés conté tan sols una ombra 

del món renovat i no la realitat mateixa» o 1Pe 3, 21: «I l'aigua prefigurava el baptisme que ara vos salva i 

que no és una neteja de la brutedat del cos, sinó un compromís amb Déu de viure amb rectitud de 

consciència, gràcies a la resurrecció de Jesucrist». 
82

Veg. aquesta mateixa idea expressada magistralment per sant Tomàs d'Aquino en un conegut adagi de la 

seua obra Quaestiones in Heptateuchum (l. II, 73): «Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet». Cfr. 

encara amb aquest passatge del capítol 83 (§2) de la segona part de la VCC: «Veteris quidem Testamenti 

intentio est, Novum figuris et aenigmatibus demonstrare», que figura en el capítol 26 (§2) del Quart del 
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nombrosos episodis de l'Antic i del Nou Testament un forçat exercici de condensació 

comparativa bastit a partir de l'establiment d'una minuciosa i sistemàtica correlació de 

fets, que serveix per a il·luminar el sentit de les parts i del conjunt. 

A l'hora d'efectuar el comentari tropològic de determinats passatges de la sacra 

pàgina, l'autor de la VCC recorre a un conegut compendi medieval de caràcter figural 

que va gaudir de gran difusió a l'Edat Mitjana, l'anònim Speculum humanae salvationis 

(SHS), en què, tal com ocorre amb la també difosa Biblia pauperum, a partir d'una 

combinació de dibuix i lletra semblant a la que presenten les actuals vinyetes dels 

còmics, es presenten units, establint relacions de concordança, episodis de l'Antic i del 

Nou Testament. 

L'assimilació per part de Ludolf del text rimat de l'Speculum
83

 és, en molts casos, 

gairebé absoluta i literal, com demostra el fragment del capítol cinqué (§ 31) de la VCC 

que oferim més avall en contrast amb el passatge original de l'SHS i, posteriorment, a 

través de la traducció de Corella. Es tracta d'un passatge en què el frare cartoixà recorre 

a aquesta obreta anònima per a interpretar tropològicament la concepció del Senyor a 

partir dels passatges de l'esbarzer incandescent que no es consumeix (Ex 3, 2), el del 

vellut de Gedeó (Jt 6, 33-40) i l'episodi de la cerca d'esposa per a Isaac, fill d'Abraham, 

per part d'Eleaser, l'administrador de confiança de la casa del gran patriarca (Gn 24)
84

: 

 

SHS:Cum ergo Joseph Mariam accipere trepidaret 

Missus est angelus Domini qui mentem eius solidaret 

Qui dixit ei virginem dimittendam non esse 

Et non ab homine sed a Spiritu Sancto concepisse 

Hec autem concepcio tam mirabilis tam immensa 

Fuit Moysi in rubro ardenti preostensa 

Rubus sustinuit ignem et non perdidit viriditatem 

Maria concepit filium et non amisit virginitatem 

Dominus ipse habitauit in rubo illo ardente 

Et ipse Deus habitauit in Marie virginis ventre 

Descendit in rubum propter iudeorum liberacionem 

Descendit in Mariam propter nostram redempcionem 

Descendit in rubum ut iudeos educeret de Egipto 

Descendit in Mariam ut eriperet nos de inferno 

 

 

 

 

 

VCC:Fuit autem conceptio Dominica in rubo 

ardenti praefigurata. Rubus enim sustinuit ignem, 

et non perdidit viriditatem; Maria concepit 

filium, et non amisit virginitatem:Dominus 

habitavit in rubo ardente, et ipse habitavit in 

Mariae gravidato ventre: descendit in rubum 

propter Judaeorum liberationem, ut eos educeret 

de Aegypto; descendit in Mariam propter 

nostram redemptionem, ut nos eriperet de 

                                                                                                                                                                          
Cartoixà, i que Corella tradueix literalment: «És la fi de la scriptura sacra del Vell Testament mostrar en 

figures la veritat sdevenidora del sagrat evangeli». 
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 Per raons d'espai, ens limitarem a il·lustrar tot seguit l'apropiació que la VCC fa de l'Speculum a través 

de només dos exemples. Per a un estudi més detallat dels fragments d'aquesta obreta manllevats per 

Ludolf, remetem a Lutz i Perdrizet (1907-1909) i Bodenstedt (1944: 31-33), que assenyala que almenys 

24 dels 42 capítols de l'Speculum són aprofitats en la VCC. És de creure que fou a través d'aquesta 

assimilació en l'obra de Ludolf que les figures de l'Speculum arribaren a una altra obra fonamental de la 

nostra literatura medieval: l'Spill de Jaume Roig. Veg. l'ed. i l'estudi de Peirats (2010), que assenyala les 

correspondències entre els passatges de l'obra i les figures de l'SHS. 
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 Destaquem en cursiva els passatges de l'SHS assimilats literalment per Ludolf de Saxònia en la VCC. 
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Cum autem Deus incarnari volebat 

Mariam solam pre omnibus mundi eligebat 

Et hoc fuit in vellere Gedionis prefiguratum 

Quod celesti rore legitur esse maditatum 

Solum enim vellus celestem rorem capiebat 

Et tota terra circumiacens sicca manebat 

Ita Maria sola divino rore reprimebatur 

Et in toto mundo nulla tam digna inueniebatur 

Multe filie congregauerunt diuicias 

Maria autem sola supergressa est uniuersas 

Oravit Gedeon ut Deus signum in vellere daret 

Ut per ipsum filios Israhel ab hostibus liberaret 

Repletio ergo velleris lignum dat liberacionis 

Concepcio Marie signum nostre erat redempcionis 

Vellus igitur Gedeonis est benedicta virgo Maria 

De qua vellere fecit sibi tunicam Cristus vera sophia 

Qui vestiri voluit tunica nostre humanitatis 

Ut nos vestiret stola perpetue iocunditatis 

Vellus Gedeonis suscepit rorem sine lane lesione 

Maria concepit filium sine carnis corrupcione 

Gedeon expressit rorem et tunicam ex eo repleuit 

Maria enixa est filium qui totum mundum rore graui 

[repleuit 

Hec autem concepcio Marie facta est per 

[annunciacionem Gabrielis 

Quod figuratum est in seruo Abrahe R[e]becca 

[Batuelis 

Abraham emisit Eleaser seruum suum de virgine 

[prouidere 

Quod filius suus Ysaac sponsam debebat habere 

Rebecca autem nuncio Abrahe potenti potum 

[tribuebat 

Et ideo eam filio domini sui in sponsam eligebat 

Sic Pater celestis misit in mundum Gabrielem 

Qui filio Dei quereret virginem et matrem 

Gabriel autem virginem detentissimam sive Mariam 

[inuenit 

Que sibi potauit, id est, nunciacioni consensum dedit 

Rebecca autem non solum nuncium sed etiam [camelos 

potauit 

Maria autem tam angelis quam hominibus fontem [vite 

propinauit 

O bone Ihesu da nobis ita tuam incarnacionem 

[venerari 

Ut poculo fontis vite in eternum mereamur saciari  

(c. VII, f. 20, fig. 27 i 28). 

inferno. Cum autem Dominus incarnari voluit, 

Mariam solam prae omnibus mulieribus elegit.Et 

hoc fuit praefiguratum in vellere Gedeonis,quod 

solum coelestem rorem capiebat, et tota terra 

circumjacens sicca remanebat; sic Maria sola 

divino rore replebatur, et in mundo nulla alia 

digna inveniebatur. 

 

 

 

 

 

Repletio velleris signum erat liberationis 

filiorum Israel ab hostibus suis; conceptio 

Mariae signum erat nostrae redemptionis. Vellus 

Gedeonis est virgo Maria: de quo vellere Jesus 

Christus fecit sibi tunicam;vellus suscepit rorem 

sine lanae laesione; Maria concepit filium sine 

carnis corruptione. Gedeon expressit rorem, et 

concham ex eo replevit; Maria enixa est filium, 

qui totum mundum rore gratiae replevit. Haec 

autem conceptio facta est per annuntiationem 

Gabrielis, quod figuratum est in servo Abrahae, 

et in Rebecca filia Batuelis.Abraham misit 

servum, ut de virgine filio suo in sponsam 

provideret,Rebecca autem nuntio potum 

praebebat, et ideo eam filio domini sui in 

sponsam eligebat. Sic Pater coelestis misit 

Angelum suum, ut Filio suo quaereret virginem 

in matrem: qui virginem decentissimam, scilicet 

Mariam, invenit, quae sibi potum, id est, 

nuntiationi suae consensum dedit. Rebecca non 

solum nuntium, sed etiam camelos ejus potavit: 

Maria tam Angelis, quam hominibus fontem vitae 

propinavit (pp. 26b-27a). 

 

Primer:Figurada fon la concepció del Senyor en la verd florida romanguera que véu en grans flames 

Moysés y no·s cremava; fon verdadera mare la verge Senyora, y no deixà de ser verge. Y habità lo Senyor 

enmig de la encesa romaguera, y habità en lo inmaculat verge ventre flamejant de caritat de la sua 

donzella Mare. Y devallà lo Senyor en la romaguera per delliurar lo judaich poble, y devallà en la sua 

verge Mare per delliurar de infern tots los qui per fe y bones obres en ell creurien. 

En lo vellocí de Gedeon fon prenunciat aquest misteri: que romanint la era seca fon ple lo vellocí de la 

celestial rosada. Y fon senyal que·ls judaichs pobles dels enemichs serien delliures, y la verge concepció 

fon causa que seríem remuts de les infernals penes.Del ros que havia rosat sobre la lana umplí Gedeon 

una conca, y parí sens lesió la verge Senyora son fill Jesús, qui ha umplit lo món de la sua gràcia. Diu lo 

psalmista: «És devallat lo Senyor axí com pluja en lana.» [Sl 71, 6] Y axí devallà en la sua concepció, la 

virginitat de la sua Mare entrega. Y de la lana de aquest vellocí, que foren les sues puríssimes sanchs, se 

ha vestit la vestidura de nostra carn humana. 
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Fon celebrada aquesta concepció ineffable per lo gloriós sant Gabriel, excel·lent archàngel, figurat 

per Elieser, majordom de Abraam, gran patriarcha, al qual manà Abraam que cerquàs muller a son fill: 

una donzella humil, verge, que a ell y als camells donàs a beure. Aquesta fon la sacratíssima verge Maria, 

que de la sua virginitat donà a l’àngel a beure quand dix que perpètua verginitat havia votada. Dóna a 

beure a nosaltres, camells peccadors miserables, quand per humilitat se mostra de totes les generacions 

benaventurada. No la podem seguir en les sues excel·lents virtuts nosaltres, però quant som més 

peccadors podem més beure de la humilitat del seu cànter(ff. 23c-d). 

 

El mateix ocorre, per posar un segon exemple, en el capítol nové (§ 24 i 25) de la 

VCC,dedicat al naixement de Jesucrist, en què Ludolf acudeix de nou a l'Speculum per a 

exposar la interpretació tropològica de la nativitat, tot partint de tres episodis: dos 

provinents de l'Antic Testament i un que recull una coneguda llegenda relacionada amb 

la sibil·la Albunea. El primer comprén la interpretació que Josep, fill de Jacob, fa del 

somni del coper del rei d'Egipte des de la presó estant (Gn 40, 5-15); el segon dóna 

compte de la fructificació de la vara d'Aaron, germà de Moisés, primer summe sacerdot 

del poble hebreu i cap de la tribu de Leví, que fou el senyal a tavés del qual Déu el 

manifestava davant dels israelites com el seu elegit (Nm 17, 16-26); i, finalment, el 

tercer recull l'anunci a August, fet per la sibil·la Albunea, del naixement d'un rei davant 

del qual s'haurien d'humiliar la resta de reis del món; un episodi, d'altra banda, 

conegudíssim i molt difós a l'Edat Mitjana i el Renaixement gràcies a obres com el 

mateix Speculum i, sobretot, la que sembla ser en aquest punt la seua font: la Legenda 

aurea (LA), del dominic Jacopo da Varezze (1230-1298): 

 

SHS:Factus est homo ut captiuum liberaret hominem 

Et hoc figuratum quondam in pincerna pharaonis 

Qui in carcere positus vidit sompnium sue liberacionis 

Videbat autem sibi quod coram se vitis de terra 

[excrescebat 

Qui in se tres propagines siue tres ramos habebat 

Vitis exorta vuas non protulit in momento statim 

Sed incipit florem et vuas producere paulatim 

Captiuus caphum pharaonis in manu tenebat 

Et vuas exprimens poculum pharaoni offerebat 

Post hec audivit huius sompnii interpretacionem 

Ut post tres dies obtineret liberacionem 

Illa fuit huius sompni literalis interpretacio 

Sed ita est ipsius mistica prefiguracio 

Ante saluatoris nostri humanam natiuitatem 

Sustinuit humanum genus mirabilem captiuitatem 

Tandem vitis id est Cristus de terra id est Maria 

[excrescebat 

Qui in se propagines id est tres res mirabiles gerebat 

Habuit namque in se Cristus carnem, animam et 

[divinitatem 

Vel tres propagines sunt tres persone sancte Trinitatis 

Que liberauerunt nos de carcere dybbolice captiuitatis 

Non tamen statim prius Cristi ortum humanum genus 

VCC:Christus itaque natus est, ut captivum 

hominem liberaret. Et hoc praefiguratum fuit 

in pincerna Pharaonis, cui in carcere 

videbatur,quod coram se vitis de terra 

crescebat, habens tres propagines seu 

ramos, quae coepit florere et uvas 

producere, quas in calicem Pharaonis 

exprimens, potum Pharaoni offerebat; qui 

secundum somnii interpretationem post tres 

dies liberatus est. 

 

 

 

 

 

Sic cum genus humanum miserabilem 

sustineret captivitatem,vitis, id est Christus, 

de terra sola, scilicet Maria excrescebat, qui 

tres propagines, scilicet carnem, animam, 

deitatem habebat; vel tres propagines sunt 

tres personae sanctae Trinitatis.  
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[est liberatum 

Sed quando vinum sanguinis in cruce regi celesti est 

[oblatum 

Tercia die postquam hoc vinum in passione est 

[expressum 

Genus humanum de captiuitate diabolica est egressum 

Hoc vinum celestem regem ita inebriavit 

Quod omnem offensam humano generi liberaliter 

[relaxauit 

Hoc etiam vinum Deus misericorditer reliquit 

Et per cotidianam oblacionem sub sacramento instituit 

Ut omni die regi celesti pro mundi offensa offeratur 

Quia non est dies quod Deus a mundo non offendatur 

Benedicta sit saluatoris nostri clemencia diuina 

De qua data est nobis tanta medicina 

Benedicta sit beatissima virgo Maria 

De qua processit tam salubrissima vitis et tam pia 

Cumque Cristus nasceretur vinee Engaddi floruerunt 

Et per Christum vitem signatum venisse ostenderunt 

Benedicta sit Ihesu Cristi saluatoris natiuitas 

De qua orta est angelis et hominibus utilitas 

Per ipsam enim homo de captiuitate dyaboli est 

[liberatus 

Et per ipsam est angelorum lapsus restauratus 

Eve audiuimus saluatoris Cristi natiuitate 

Audiamus eciam natiuitatis Cristi modum et 

[qualitatem 

Modus signatus est in virga Aaron amigdalina 

Que floruit et fructificauit virtute diuina 

Sicut ergo illa virga contra naturam germinauit 

ita Maria super ordinem nature mirabiliter filium 

[generauit 

Virga Aaron protulit fructum suum sine plantacione 

Maria genuit filium sine virili coniunxtione 

Virga florens Aaron dignum sacerdocio signauit 

Maria pariens nobis magnum sacerdotem portauit 

In testa amigdalina dulcis nucleus latebat 

In testa carnis Cristi dulcissima deitas abscondita erat 

In virga Aaron inuenimus frondium viditatem 

Florum suauitatem et fructuum vbertatem 

Sic Maria habuit viriditatem virginitatis 

Suauitatem pietatis et vbertatem perpetue societatis 

Non solum autem Cristis iudeis ortum suum 

[premonstrauit 

Sed eciam paganis patefacere non recusauit 

Non enim propter iudeos tantum in mundum veniebat 

Sed omnes homines saluos facere intendebat 

Circa idem tempus Octauianus toti orbi dominabatur 

Et ideo a romanis tanquam deus reputabatur 

Ipse autem sibillam prophetissam consulebat 

Si in mundo aliquis eo maior futurus erat 

Eadem die quando Cristus in Iudea nascebatur 

Sibilla rome circulum aureum iuxta solem 

[contemplabatur 

In circulo illo virgo pulcherrima residebat 

Que puerum speciosissimum in gremio gerebat 

Quod illa cesari Octauiano narrauit 

Et regem potenciorem ipso natum esse intimauit 

O quampotens est rex regnum et dominus dominorum 

Qui humanum genus liberauit de captiuitate 

 

 

 

Tertia vero die, postquam vinum sanguinis 

sui in cruce est expressum, et Regi coelesti 

oblatum, tunc genus humanum de captivitate 

est egressum. Hoc vinum Regem coelestem 

ita inebriavit, quod omnem offensam humano 

generi relaxavit.Hoc vinum nobis sub 

sacramento reliquit, ut quotidie Regi coelesti 

pro mundi offensa offeratur, quia quotidie a 

mundo offenditur.  

 

 

 

 

 

Unde cum Christus nasceretur, vineae 

Engaddi floruerunt, et Christum veram vitem 

venisse ostenderunt. 

 

 

 

 

 

 

 

Modus autem nativitatis Christi, figuratus est 

in virga Aaron, quae floruit et fructum 

amygdalinum protulit. Sicut enim virga illa 

mirabiliter contra naturam germinavit, sic 

Maria supra ordinem naturae mirabiliter 

Filium generavit. Virga Aaron protulit 

fructum sine plantatione; Maria genuit 

Filium sine virili commixtione. In testa 

amygdalina dulcis nucleus latebat, in testa 

carnis Christi dulcissima deitas abscondita 

fuit. In virga Aaron invenimus frondium 

viriditatem, florum suavitatem, et fructuum 

ubertatem; sic Maria habuit viriditatem 

virginitatis, suavitatem pietatis, et ubertatem 

perpetuae satietatis. 

Non solum autem Christus Judaeis, sed et 

Paganis ortum suum praemonstravit, quia 

omnes homines salvos fieri voluit. Unde 

Octavianus, qui tunc toti mundo 

dominabatur, et ideo a Romanis tanquam 

Deus reputabatur, Sybillam prophetissam 

consulebat, si in mundo aliquis eo major 

futurus erat. Eodem autem die quando 

Christus in Judaea nascebatur, Sybilla 

Romae circulum aureum juxta solem 

contemplabatur, in quo circulo virgo 

pulcherrima residebat, quae puerum 

speciosissimum in gremio gerebat. Quod illa 

Caesari Octaviano monstravit, et Regem 

potentiorem ipso natum esse intimavit (p. 

45b). 
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[demoniorum 

Potenciam huius regis Augustus Cesar formidauit 

Et ab hominibus deus vocari et computari recusauit 

O bone Ihesu da nobis ita tuam honorare natiuitatem 

Ut non incidamus iterato in dyabolicam captiuitatem 

(c. VIII, f. 21-22, fig. 30, 31 i 32). 

 

Primer:Naixqué en Bethleem lo Senyor perquè de captivitat delliuràs natura humana. Fon en lo coper del 

rey Faraó figurada la nativitat sua, lo qual somià stant en lo carçre que hun sep naxia de la terra, y en tres 

sarments crexia en fulles y flors, y rahims madurava, los quals ell collia y premia en la copa, y al rey 

Faraó donava beure. Interpretà lo somni Joseff, y aprés tres dies lo coper fon delliure. 

En cativeri stava la mísera natura humana, quand naixqué de terra verge la sarment Jesús, redemptor 

nostre, y stengué’s en tres rames: la divinitat, carn y ànima. Premé la sua preciosa sanch en la premsa de 

la creu, en lo mont de Calvari, hi fon a Déu aquest sacratíssim vi tan accepte que delliurà natura humana 

del carçre. Hi ha dexat aquest suavíssim vi a la sua sposa, Sgleya santa, que per redempció de nostres 

peccats cada dia a Déu lo presentem, puys cada dia les nostres offenses no cessen. 

Floriren les vinyes de bàlsem a la hora que·l Senyor naixia, mostrant que venia en lo món la vera sarment 

de bàlsem que sanaria nostres nafres. 

Fon la nativitat del Senyor figurada en la verga que Aaron posà dins lo seu tabernacle, que produhí fulles, 

flors y ametles. Seca, sens humiditat de terra ni aygua, donà fulles, flors y fruyt aquesta verga. Y la 

sacratíssima Senyora nostra verge florí y concebé a la ombra de l’Altisme, y sens perdre la flor, parí lo 

fruyt, Déu, son Fill, al pesebre, amel·la dulcíssima, lo galló de la divinitat cuberta de la humana crosta. Y 

fon lo galló dulcíssim a la hora que fon seca la crosta en lo mont de Calvari, que fon placat Déu de les 

nostres offenses. 

No solament volgué lo Senyor que los juheus la sua nativitat coneguessen, mas los gentils, que per tots 

venia. Octavià lo emperador, gran monarcha, los romans per déu adorar lo volien. Consultà la Sibil·la si 

en lo món algun altre major que ell vendria. Y en aquell dia que·l Senyor naixqué de la sua verge Mare, 

mostrà a l’emperador la Sibil·la hun cercle de or en la celestial spera, dins lo qual era una speciosíssima 

verge tenint hun infant en los braços. Y dix a l’emperador la Sibil·la: «Aquest infant, fill de aquesta 

verge, és universal Senyor del cel y de la terra.» En lo loch de aquesta aparició és en Roma edificada una 

sgleya que·s nomena santa Maria de Araceli (ff. 37d-38a)
85

. 
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 Cfr. encara aquests textos amb la font que segueix en aquest punt l'Speculum, que és, com hem advertit, 

la Legenda aurea (c. VI), d'on Corella, en un bell joc d'influències, podria haver pouat la referència a 

l'església de santa Maria d'Araceli (reproduïda en cursiva), que no apareix en la VCC de Ludolf, ni en cap 

de les traduccions romàniques d'aquesta obra, ni tan sols en l'SHS: «Octauianus insuper imperator, ut ait 

Innocentius papa tertius, uniuerso orbe ditioni Romane subiugato, in tantum senatui placuit ut eum pro 

Deo colere uellent. Prudens autem imperator se mortalem intelligens immortalitatis nomen sibi noluit 

usurpare. Ad illorum instantiam Sibyllam prophetissam aduocat scire uolens per eius oracula si in mundo 

maior eo aliquando nasceretur. Cum ergo in die natiuitatis Domini concilium super hac re conuocasset et 

Sibylla in camera imperatoris oraculis insisteret, in die media circulus aureus apparuit circa solem et in 

medio circuli uirgo pulcherrima stans super aram puerum gestans in gremio. Tunc Sibylla hoc cesari 

ostendit. Cum autem imperator ad predictam uisionem plurimum admiraretur, audiuit uocem dicentem: 

«Hec est ara celi». Dixitque ei Sibylla: «Hic puer maior te est et ideo ipsum adora». Eadem camera in 

honore sancte Marie dedicata est unde usque hodie dicitur Sancta Maria Ara Celi. Intelligens igitur 

imperator quod hic puer maior se erat, ei thura obtulit et deus de cetero uocari recusauit». Cfr. encara el 

passatge amb aquest fragment de la Vita Christi del franciscà Francesc Eiximenis, dedicat als senyals que 

manifesten la nativitat de Jesucrist, en què figura també l'al·lusió a la predicció de la Sibil·la i l'erecció en 

el lloc de l'aparició de l'església de santa Maria d'Araceli: «Per ell havia prophetat Sibil·la que quant en 

Roma naxeria font d'oli lavors naxeria lo Salvador, e en esta sancta nativitat una font d'aygua se convertí 

en oli, e tot aquell sant dia córrech fins al flum appellat Tiber. Per ell en est sant dia s'és sdevengut que 

tres sols apparegueren en orient, que puys acostant-se faeren un cors solar, perquè enteneren los feels que 

aquell en lo qual tres natures eren en una persona era en lo món vengut; e aquest era Jhesucrist, en lo qual 

era la santa divinitat, e la sua santa ànima e carn en una persona per lo seu poder e virtut. Apparech en 

aquell sant dia un cercle luminós entorn lo sol, e enmig del dit cercle estava una donzella portant al braç 

un fort bell infant. E com lo emperador Octovià veé açò e·n fos fort maravellat, dix-li Sibil·la: «Aquest 

infant és major que tu per què adora-lo». E axí u féu. E hoý una veu que dix: «Aquesta és la ara del cel». 

E per temps fon aquí edificada una solemna esgleya que encara és dita santa Maria de Araceli, la qual 

tenen los frares menors, e aquí(s) s'ensenya la ymatge de la gloriosa Mare de Déu, la qual pintà 
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En els casos en què els evangelis canònics no donen compte completament dels fets 

de la vida de Jesucrist, Ludolf de Saxònia omple els buits recorrent, tot i que amb molta 

cautela, a escrits de caràcter apòcrif
86

, entre els quals cal destacar singularment, pel que 

respecta a la part que correspon al Primer del Cartoixà, l'Evangeli del Pseudo-Mateu, 

també anomenat Llibre del naixement de la beata Maria i de la infantesa del Senyor, i 

l'Evangeli de la Nativitat de Maria (ENM), que són utilitzats com a font per a la 

confecció dels capítols segon
87

 i tercer
88

, dedicats, d'una banda, als orígens familiars i a 

la infantesa de Maria, i de l'altra, a les noces amb Josep. En el capítol segon, el frare 

cartoixà recorre 1) a l'Evangeli de la Nativitat de Maria, per a donar notícia succinta de 

sant Joaquim i santa Anna, pares de la Mare de Déu (§ 7. «Ejus stirps et parentes»), i 2) 

a aquest mateix evangeli, combinat amb el del Pseudo-Mateu, per a narrar la vida en el 

temple de la petita Maria (§ 9 «Ejus praesentatio in templo»): 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
sentLuch» (l. IV, c.XIII, f. CVIIIb-CIXa «Qui mostra contemplació sobre la altea de Jhesucrist e sobre·ls 

grans senyals qui foren fets aquella nit»). 
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 En el mateix proemi que encapçala l'obra, Ludolf de Saxònia adverteix en certa manera de la inclusió 

de fonts no canòniques en l'exposició dels fets sagrats, tot i que estableix una separació molt nítida entre 

la veritat, sancionada i provada per les Escriptures, i la imaginació pietosa, que és defensada com a recurs 

i estímul per a facilitar la iniciació del lector en la pràctica contemplativa: «Nec credas quod omnia quae 

Christum dixisse vel fecisse meditari possumus scripta sunt, sed ad majorem impressionem ea tibi sic 

narrabo prout contigerunt, vel contigisse pie credi possunt, secundum quasdam imaginativas 

repraesentationes, quas animus diversimode percipit. Nam circa divinam Scripturam meditari, intelligere, 

et exponere, multifarie possumus, prout credimus expedire, dummodo non sit contra veritatem vitae, vel 

justitiae, aut doctrinae, id est, non sit contra fidem, vel bonos mores. Quicumque vero asserit de Deo 

aliquid quod non est tibi certum, vel per naturalem rationem, vel per synderesim, vel per fidem, vel per 

sacram Scripturam, praesumit et peccat. Cum ergo me narrantem invenies, ita dixit vel fecit Dominus 

Jesus, seu alii qui introducuntur; si id per Scripturam probari non possit, non aliter accipias quam devota 

meditatio exigit» (VCC, I, 4b). La futura proliferació de textos apòcrifs que tracten domplir els buits 

deixats pels textos sagrats sembla apuntar-se ja en el verset que clou l'evangeli de sant Joan: «Jesús va fer 

encara moltes altres coses. I si algú volguera escriure-les una per una, em pareix que els llibres que es 

podrien escriure no cabrien en el món sencer» (Jn 21, 25). Aquest mateix passatge evangèlic és comentat 

en el capítol 83 (§1) de la segona part de la VCC, que figura, amb la traducció que segueix, en el capítol 

26 (§1) del Quart del Cartoixà: «Són molts altres senyals e obres, sens aquels que·ls evangelistes han 

scrit per utilitat nostra, los quals Jesús, Déu e Senyor nostre, obrà ans e aprés la resurrectió sua, que si 

cascú d’ells singular e particularment se scrivia ab totes les perfections que·l Senyor los obrava, no stime 

que lo món tot pogués pendre los libres que se’n porien scriure. No devem entendre que·l spay del món 

no pogués rebre los libres, car no·s pogueren en lo món scriure si·l món no·ls pogués rebre, mas entén-se 

de la capacitat dels hòmens, que no·ls porien entendre; que los actes e doctrina del Senyor no són de sols 

home, mas de aquell qui és Déu e home, e per co no poden acabadament ésser explicats ni compresos, e 

clarament se mostra: que del principi de la Sgleya los sants doctors comencaren scriure en la declaració 

de les obres del Senyor e doctrina hi encara plenament no·n tenim acabada conexença» (ff. 146c-d). 
87

 «De inventione remedii pro salvatione generis humani, et nativitate virginis Mariae» («De haver trobat 

lo remey per a salvació de l’humanal linatge, y de la nativitat de la Senyora nostra», en la traducció de 

Corella). 
88

 «De desponsatione Mariae» («De les sposalles de la Senyora nostra, Verge Maria», en la traducció de 

Corella). 
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1) 

 

VCC:Anno autem imperii 

Augusti circiter XXVII, nata est 

gloriosa Virgo Maria, ex patre 

Joachim de Nazareth, et ex 

matre Anna de Sephor oppido 

distante ad duas leucas de 

Nazareth, ambobus justis ante 

Deum.  

Qui per annos viginti prole 

carentes, pro habenda sobole 

oraverunt, voventes se illam 

Domino oblaturos. 

Cum autem videret Issachar 

sacerdos, Joachim inter concives 

suos cum oblatione assistere, 

sprevit illum improperans 

sterilitatem.  

 

Qui improperii pudore ad 

pastores pecorum suorum se 

contulit, ibique apparuit ei 

Angelus Domini confortans 

eum, et dicens orationes ejus 

exauditas, et eleemosynas 

ascendisse in conspectu Dei. 

 

 

Tertiam enim partem substantiae 

suae dabat pauperibus, et tertiam 

templo et templi ministris; de 

alia tertia vivebat cum domo sua. 

Et ait ei Angelus: Ecce uxor tua 

pariet tibi filiam, vocabisque 

nomen ejus Mariam. Consecrata 

erit Domino, ut vovisti, et Spiritu 

Sancto replebitur ex utero matris 

suae, et, in templo Domini erit 

conversatio ejus.  

Eademque Angelus nuntiavit 

Annae; monitu que angelico 

ambo ascenderunt in Jerusalem, 

et debitas gratias Domino 

persolventes in templo, regressi 

sunt ad propria. Concepitque 

Anna et peperit filiam, quam 

vocavit Mariam (pp. 11b-12a). 

ENM:(c. I) Beata et gloriosa semper virgo Maria de stirpe regia et 

familia David oriunda, in civitate Nazareth nata, Herosolymis in 

templo Domini nutrita fuit. Pater eius Ioaquim, mater vero Anna 

dicebatur. Domus paterna ex Galilaea et civitate Nazareth, 

maternum autem genus ex Bethlehem erat. Vita eorum simplex et 

recta apud Dominum, apud homines irreprehensibilis erat et pia (...) 

 

 

(c. I) Ita isti Deo cari, hominibus pii, per annos circiter viginti 

castum domi coniugium sine liberorum procreatione exercebant. 

Voverunt tamen, si forte Deus donaret eis sobolem, eam se Domini 

servitio mancipaturos (...) 

(c. II) Factum est autem ut encaeniorum festivitas appropinquaret, 

unde cum nonnullis contribulibus suis Hierosolymam et Ioachim 

ascendit. Eo vero tempestate Isaschar ibi pontifex erat. Cumque inter 

ceteros concives suos etiam Ioachim cum oblatione sua videret, 

despexit eum et munera eius sprevit, interrogans cur inter foecundos 

infoecundus ipse stare praesumeret (...). 

(c. II) Cuius opprobrii obiectu pudore magno suffusus Ioachim ad 

pastores qui cum pecudibus erant in pascuis suis secessit (...). 

(c.III) Verum cum ibi aliquamdiu esset, quadam die cum esset solus, 

angelus Domini ei cum immenso lumine astitit. Qui cum ad eius 

visionem turbaretur, angelus qui ei apparuerat timorem eius 

compescuit dicens: Noli timere, Ioachim, neque in visione mea 

turberis: ego enim sum angelus Domini, missus ab ipso ad te, ut 

annuntiem tibi preces tuas esse exauditas et eleemosynas tuas 

ascendisse in conspectum eius (...). 

(c. I) Nam omnem substantiam suam trifariam diviserunt: unam 

partem templo et templi servitoribus impendebant: aliam peregrinis 

et pauperibus erogabant: tertiam suae familiar usibus et sibi 

reservabant. 

(c. III) Proinde Anna uxor tua pariet tibi filiam, et vocabis nomen 

eius Mariam: haec erit, ut vovistis, ab infantia sua Domino 

consecrata et Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero matris. Omne 

immundum neque manducabit neque bibet, neque inter populares 

forinsecus turbas sed in temploDomini conversatio eius erit, ne quid 

de ea sinistrum vel suspicari saltem possit vel dici (...). 

 

(c.V) Igitur iuxta angeli praeceptum uterque de loco in quo erant 

promoventes ascenderunt Hierusalem, et eum ad locum pervenissent 

angelico vaticinio designatum, ibi sibi invicem obviaverunt. Tunc de 

mutua sua visione laeti et promissae prolis certitudine securi debitas 

Domino humilium exaltatori gratias egerunt. Itaque adorato Domino 

domum regressi divinum promissum certi et hilares exspectabant. 

Concepit ergo Anna et peperit filiam, et iuxta mandatum angelicum 

parentes vocabant nomen eius Mariam (pp. 106-109). 
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2) 

 

VCC:Ipsa autem gloriosa Virgo Maria, cum 

trium esset annorum portabatur ad templum, 

et a parentibus in templo oblata, intra septa 

templi cum aliis virginibus collocata ut 

litteras disceret, et Domino serviret, 

ibidemque usque ad annum XIV permansit. 

 Sed accelerato in ea divinae rationis usu, 

quando parentes eam in templo dimiserunt, 

ex tunc statuit in corde suo Deum habere in 

Patrem, et fecit se doceri Dei Legem; ac 

devote et frequenter cogitabat quid posset 

facere Deo gratum, ut sibi gratiam suam 

dare dignaretur. Petebat vero affectuose a 

Deo gratiam observandi mandata et 

praecepta Legis, et ut faceret eam amare 

omnia quae ipse amat, et odire omnia quae 

ipse odit. Petebat quoque omnes virtutes, 

per quas efficeretur gratiosa ante 

conspectum suum; et melius ac melius in 

Dei opere proficiebat. 

Omni tempore contemplationi aut orationi, 

aut lectioni, aut operationi se dabat; pro 

salute generis humani sine intermissione 

orabat, Scripturas de adventu Christi 

frequenter legebat, et quidquid in Scripturis 

de Incarnatione Dei inveniebat, hoc 

osculando et amplexando dulciter relegebat. 

Fiebat ut in vigiliis inveniretur prior, in 

sapientia Dei eruditior, in humilitate 

humilior, in carminibus Davidicis 

elegantior, in charitate gratiosior, in puritate 

purior, in omni virtute perfectior; erat enim 

constans et immobilis, et quotidie in melius 

transibat. 

Hanc irascentem nullus vidit vel audivit. 

Omnis sermo ejus ita erat gratia plenus, ut 

in lingua ejus agnosceretur Deus. Et erat 

sollicita circa socias suas, ne aliqua ex eis in 

ullo sermone offenderet; ne aliqua in risu 

vocem suam exaltaret; ne aliqua injuriosa 

vel superba circa parem suam existeret, ne 

in aliquo peccarent. Sine intermissione 

benedicebat Dominum, et ne forte in 

salvatione sua a laudibus Domini tolleretur, 

si quis eam salutabat, ipsa pro resalutatione 

Deo gratias, respondebat; sicque primum ab 

ipsa exivit, ut dum homines sancti 

salutantur, Deo gratias dicant (p.12a). 

 

 

ENM:(c.VI) Cumque trium annorum circulus volveretur 

er ablactationis tempus completum esset, ad templum 

Domini virginem cum oblationibus adduxerunt. (...) 

Igitur sacrificio secundum consuetudinem legis celebrato 

et voto suo perfecto virginem inter septa templi cum aliis 

virginibus ibidem educandam dimiserunt, ipsi vero 

domum regressi sunt (p. 109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudo-Mat.:Han cautem regulam sibi statuerat ut a 

mane usque ad horam tertiam in oratione persisteret; a 

tertia usque ad nonam textrino se opere occuparet: a 

nona vero iterum insisteat orationi. Ab oratione non 

recedebat usque dum illi angelus Dei appareret, de cuius 

manuescam accipiebat: et ita maius et melius in opere 

Dei proficiebat. 

Deinde cum seniores virgines a Dei laudibus vacarent, 

ipsa nihil vacabat, ita ut in laudibus et in vigiliis Dei 

nulla prior ea inveniretur, nulla in sapientia legis Dei 

eruditior, in humilitate humilior, in carminibus 

elegantior, in omni virtute perfectior. Erat quidem 

constans, immobilis, immutabilis, et quotidie in meliora 

proficiens. 

Hanc irascentem nullus vidit nec maledicentem audivit. 

Omnis autem eius sermo erat ita gratia plenus ut 

cognosceretur in lingua esse eius Deus. Semper in 

oratione et perscrutatione legis insistebat, et sollicita erat 

ne aliquo sermone peccaret circa socias: deinde timebat 

ne quid in risu aut pulcrae vocis sono committeret, aut 

aliqua iniuria aut superbia circa parem suam existeret 

elata. Sine intermissione Dominum benedicebat; et ne 

forte vel in salutatione sua a Dei laudibus cessaret, si 

quis eam salutabat, illa pro salutatione Deo gratias 

respondebat. Quod primum exiit ab ea quod homines, 

cum se invicem salutarent, Deo gratias responderent (pp. 

62-63). 
 

 

En el cas del capítol tercer de la VCC, l'assimilació de l'Evangeli de la Nativitat de 

Maria és literal, com es pot observar en el passatge inicial (§1 «Consilium super Mariae 

voto»), centrat en el vot de virginitat de Maria i en els dubtes del pontífex, que és posat 

en la tesitura de permetre-li romandre en el temple, a pesar d'haver complit l'edat 
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estipulada per a maridar-se, o, pel contrari, d'obligar-la a abandonar-lo, infringint en 

conseqüència el vot de virginitat i el servei a Déu: 

 

VCC:Virgo itaque Domini Maria cum 

aetatis processu quotidie etiam in virtutibus 

proficiebat; et quia pater et mater eam 

dereliquerant, Dominus eam assumpsit. 

Quotidie namque ab Angelis frequentabatur, 

quotidie divina visitatione fruebatur, quae 

eam a malis omnibus custodiebat, et bonis 

omnibus redundare faciebat; itaque sic 

usque ad annum decimum quartum pervenit. 

Tunc Pontifex publice denuntiavit, ut 

virgines quae in templo constitutae hanc 

aetatem implessent, domum reverterentur, 

ac nuptiis operam darent. Cui mandato cum 

ceterae pronae paruissent, sola virgo Maria 

hoc se facere non posse respondit. Siquidem 

et parentes suos se dixit Domini servitio 

mancipasse; et insuper seipsam Domino 

virginitatem vovisse. 

 

 

Pontifex igitur in angustia positus, cum 

neque contra Scripturam quae dicit: Vovete 

et reddite, votum infringendum putaret, 

neque morem genti insuetum introducere 

auderet, concilium habuit cum primoribus 

quid esset faciendum; omnibusque in 

communi placuit Dominum super hoc esse 

consulendum. Et ceteris quidem orationi 

incumbentibus, Pontifex ex more ad 

consulendum Dominum accessit. Nec mora, 

et cunctis audientibus, de propitiatorii loco 

vox facta est, Isaiae vaticinio requirendum 

esse, cui Virgo commendari et desponsari 

deberet, illo scilicet: Egredietur virga de 

radice Jesse, etc. Cunctosque de domo et 

familia David nuptiis habiles non 

conjugatos, virgas suas ad altare jussit 

afferre (p. 13a). 

ENM: Virgo autem Domini cum aetatis processu et 

virtutibus proficiebat et iuxta psalmistam Pater et mater 

dereliquerat eam, Dominus autem assumpsit eam. 

Quotidie namque ab angelis frequentabatur, quotidie 

divina visione fruebatur, quae eam a malis omnibus 

custodiebat et bonis omnibus redundare faciebat. Itaque 

ad quartum decimum annum usque pervenit, ut non 

solum nihil de ea mali reprehensione dignum confingere 

possent, sed et boni omnes qui eam noverant vitam et 

conversationem eius asmiratione dignam iudicarent. 

Tunc pontifex publice denuntiabat ut virgines, quae in 

templo publice constituebantur et hoc aetatis tempus 

explessent, domum reverterentur et nuptiis secundum 

morem gentis et aetatis maturitatem operam darent. Cui 

mandato cum ceterae pronae paruissent, sola virgo 

Domini Maria hoc se facere non posse respondit, dicens 

se quidem et parentes suos Domini servitio mancipasse, 

et insuper se ipsam Domino virginitatem vovisse, quam 

nunquam viro aliquo commixtionis more cognito violare 

vellet.  

Pontifex vero in angustua constitutus animi, cum neque 

contra scripturam quae dicit Vovete et reddite, votum 

infringendum putaret, neque morem genti  insuetum 

introducere auderet, praecepit ut ad festivitatem quae 

imminebat omnes ex Hierosolymis et vicinis locis 

primores adessent, quorum consilio scire posset quid de 

tam dubia re faciendum esset. Quod cum fieret, omnibus 

in commune placuit Dominum super hac re esse 

consulendum. Et cunctis quidem orationi incumbentibus 

pontifex ad consulendum Deum ex more accessit: nec 

mora, cunctis audientibus de oraculo et de propitiatorii 

loco vox facta est, secundum Esaiae vaticinium 

requirendum esse cui virgo illa commendari et 

desponsari deberet. Liquet enim Esaiam dicere: 

Egredietur virga de radice Iesse, et flos de radice eius 

ascendet, et requiescet super eum spiritus Domini, 

spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et 

fortitudinis, spiritus scientiae et pietatis, et replebit eum 

spiritus timoris Domini. Secundum hanc ergo 

prophetiam cunctos de domo et familia David nuptui 

habiles non coniugatos virgas suas allaturos ad altare 

praedixit, et cuiuscunque post allationem virgula florem 

germinasset et in eius cacumine spiritus Domini in specie 

columbae consedisset, ipsum esse cui virgo commendari 

et desponsari deberet (c.VII, pp. 109-111)
89

. 

 

 

                                                           
89

 L'assimilació literal d'aquest evangeli apòcrifes produeix també en els breus passatges narratius 

d'aquest capítol que encapçalen els apartats segon («Virga Joseph florida») i tercer («Desponsatio 

Mariae»), que segueixen el c.VIII de l'ENM, pp. 111-112. 
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Finalment, convé notar que, més enllà dels evangelis no canònics, Ludolf de 

Saxònia recorre també de manera subsidiària a altres escrits menors de caràcter apòcrif 

que gaudiren d'una àmplia difusió durant la tardor medieval. Tal és el cas, per exemple, 

de la descripció de la figura de Crist que s'incorpora en el prefaci de l'obra (§ 14), i que 

prové d'una carta de Lèntul, un suposat predecessor de Pilat, adreçada al Senat de 

Roma, i conservada, segons que resa el text llatí, «in libris annalibus apud romanos 

existentibus»
90

. En aquesta missiva, que aporta la primera descripció en llatí de Jesús, 

Lèntul informa de l'existència a Judea d'un home singular, considerat per les masses 

com un «propheta veritatis», i en descriu els trets més destacats de la seua fesomia. La 

descripció, que figura assimilada en la VCC amb la intenció de facilitar al pietós lector 

la contemplació de la figura de Crist
91

, és traduïda per Corella amb certa llibertat, 

amplificant els trets corporals (les celles, les pestanyes, els llabis, les dents, les ungles o 

la veu), modificant-ne l'ordre d'aparició i incloent-hi detalls més precisos que 

augmenten la plasticitat del retrat
92

:

 

VCC:Legitur enim in libris annalibus apud 

Romanos existentibus, quod Jesus Christus, qui 

dictus fuit a gentibus Propheta veritatis, staturae 

fuit procerae, mediocris et spectabilis, vultum 

habens venerabilem, quem possent intuentes, et 

diligere et formidare; capillos habens ad modum 

nucis avellanae permaturae, fere usque ad aures, ab 

auribus cincinnos crispos, aliquantulum cerulaeos, 

ab humeris ventilantes; discrimen habens in medio 

capitis, juxta morem Nazarenorum; frontem 

planam et serenissimam, cum facie sine ruga et 

sine macula, quam rubor moderatus venustavit: 

nasi prorsus et oris nulla fuit reprehensio; 

barbam habens copiosam et impubem, capillis 

concolorem, non longam, sed in mento bifurcatam; 

aspectum simplicem et maturum, oculis glaucis, 

variis, et claris existentibus. In increpatione erat 

Primer: En los annuals libres de Roma se ligen 

aquestes paraules: «Jesucrist, lo qual profeta de 

veritat les gents stimaven, fon de statura acostant-

se a granea proporcionada. Aquells qui·l miraven 

lo podien amar y colre. Los cabells, de color de 

avellana, plans fins a les orelles, y més avall tenien 

la color més clara; y eren niellats fins davall los 

muscles, y en dos parts se partien, al modo que·ls 

nazareus los porten. La sua faç, speciosa, sens 

algun defalt ni màcula, ab una serenitat clara, 

reverend ensemps y affable, que los qui la miraven 

podien ensemps sperar y tembre. Lo front pla, sens 

alguna ruha; les celles de color de castanya, 

distinctes, largues y molt fornides;lo nas 

aguileny, que la sua cara enbellia, en lo mig ab 

una poca eminència que li donava perfeta forma; 
los ulls castanys, nets y lúcidos, que a la part de les 

                                                           
90

 Es tracta en realitat, com ja va denunciar Lorenzo Valla el 1440 en De falso credita et ementita 

Constantini donatione, d'una carta falsa, escrita segurament al segle XIII o començaments del XIV. Veg., 

en aquest sentit, von Dobschütz (1899: 325-330), que estudia l'obra i n'ofereix una edició crítica. Veg., 

també, Bizzarri i Sáinz (1994), que relacionen la descripció de la «Carta de Lèntul» amb la representació 

artística de la figura de Jesús i editen el text que figura en la VCC, els passatges corresponents de les 

versions valenciana i castellana (deguda a fray Ambrosio Montesino), i dues versions més de transmissió 

independent provinents de dos manuscrits miscel·lanis conservats a la Biblioteca Nacional de Madrid: 

una en llatí (ms. 4303, ff. 59v-60v) i l'altra en castellà (ms. 9522, ff. 52v-53v), que no coincideix 

exactament amb la del frare franciscà. 
91

 Cfr. en aquest sentit amb VCC, p. 5b, que explicita aquesta intenció: «Ut autem Christi faciem et 

formam, seu figuram ejus totam, et ex his actus, seu mores suos et gestus melius valeas meditari, 

quaedam de his alibi scripta, hic inserere utile judicavi.»; i la traducció de Corella: «Y, perquè millor 

contemplar pugues, dellibere de la figura del Senyor alguna cosa scriure» (ff. 5d-6a). 
92

 Destaquem en negreta els canvis més significatius que introdueix Corella, i en negreta i cursiva les 

informacions que l'original llatí presenta de manera concisa i que el traductor valencià amplifica. 
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terribilis, in admonitione blandus et amabilis; 

hilaris, servata gravitate. Aliquando flevit, sed 

nunquam risit. In statura corporis propagatus et 

rectus: manus et brachia visui delectabilia. In 

colloquio gravis, rationabilis, rarus, et modestus: et 

ideo merito secundum Psalmistam dicitur: 

Speciosus forma prae filiis hominum: haec ubi 

supra (p. 5b). 

orelles se allargaven; largues les pastanyes, no 

del tot negres; la barba, de la color dels cabells, 

molt fornida, que en dos parts se partia; la boca, de 

magnitud mijana, ab los labis que sobre blanch a 

color vermella se acostaven;les dents, de una 

blancor de orientals perles, molt poch les 

descobria, perquè no legim del Senyor algunes 

rialles, ab tot que als penidents mostràs la sua cara 

affable, mansueta y benigne. Plorà lo Senyor, que 

per a pendre nostres dolors venia; no volgué riure, 

que·ls goigs de aquest món men[y]spreava.La 

forma dels nazareus portà lo Senyor en algunes 

coses: no·s tocà jamés en los cabells ni en la 

barba. Era la sua natural color venusta, de blancor 

viva, tirant a rosa blanca. És veritat que la 

penitència lo discoloria e incitava a gran 

devoció los qui·l miraven. Larchs los braços y les 

mans proporcionades; drets, larchs, los dits y 

stesos, ab les ungles de color viva. Y axí, tot lo 

seu cors, pujant dels peus fins a la part del cap 

més alta, era de tan elegant bellea que los ulls 

qui sens enveja miraven proporció de tan 

elegant figura donaven lahors a la magestat 

divina. Eren les sues paraules no cuytades, ab 

gravitat y gran modèstia; la veu suau, clara y 

benigne, no femenina, mas de home». Descriu en 

poques paraules lo psalmista la sua bellea, dient: 

«Més bell, més gentil en la sua forma de tots los 

fills dels hòmens» (ff. 5b-6b). 

 

Tot porta a pensar que els canvis en el retrat que introdueix la traducció de Corella, 

que estan en la línia de les representacions pictòriques de la figura de Crist fetes en 

l'època, són deguts a la mà del mateix escriptor. De fet, no figuren en cap de les 

traduccions que ofereixen d'aquest passatge la resta de versions romàniques de la VCC, 

molt més fidels al text llatí, com es pot apreciar a partir de la lectura dels fragments que 

reproduïm a continuació: 

 

Montesino: Mas, porque mejor puedas pensar la cara, forma e figura de nuestro Redemptor e por ella 

puedas conjecturar sus actos, gestos e costumbres, acordé (aunque en otros lugares esté escripta por más 

estenso) de enxerírtela aquí como cosa suave e provechosa. Léese en los libros de los años antiguos (que 

los romanos guardan con diligencia) que Jesuchristo, el qual fue llamado de los gentiles propheta de la 

verdad, que fue de medida o estatura derecha, y era más alto que pequeño, e muy hermoso e deleytable en 

mirar.  

Tenía la cara venerable, e tal que los que lo miravan se inflamavan en lo amar e no lo podían dexar de 

temer. Tenía los cabellos a manera de avellana de bien curado color, e casi llegávanle de parte de las 

sienes a las orejas; e hasta allí eran llanos, y de las orejas abaxo eran algo rebueltos y crespos, e algo que 

tiravan a ruvios. Y desde los hombros abaxo eran tan largos que los movía el viento a una parte e a otra. 

Y tenía en ellos una carrera que los partía por medio de la cabeça, según la costumbre de los nazareos.  

Tenía la frente llana, lisa y sereníssima, blanca y redonda, con toda la cara mezclada de maravilloso 

color, sin ruga e sin manzilla, la qual penetrava e hazía muy hermosa un encarnado color que le apuntava 

en los carrillos. En la nariz ni en la boca no avía reprehensión. La barva tenía blanda e copiosa, porque 

nunca le fue cortada, conforme en el color a los cabellos; e no era luenga, mas partida por medio, a 

manera de dos puntas. Su acatamiento era simple e maduro. Eran sus ojos zarcos e tiravan a diversidad de 

colores, claros y resplandecientes.  



70 
 

En la reprehensión era terrible; en las amonestaciones e consejo era blando e amable. Era alegre sin 

perdimiento de gravedad, e algunas vezes fue visto llorar, mas nunca nadie lo vio reyr. En la estatura del 

cuerpo era proporcionado y derecho. Las manos e los braços eran deleytables a la vista. En sus hablas era 

auctorizado y lleno de razón, y de pocas palabras, e todo modesto e manso. Y, desta causa, aviendo David 

consideración a esta tan maravillosa y hermosa dispusición corporal del Redemptor, pudo con mucha 

razón dezir en el psalmo: «Mayor es su hermosura que la hermosura de todos los hijos de los hombres» 

(f.8b-c). 

 

Alcobaça: Lee-se nos livros anaaes que ham os Romaãos que Jesu Cristo, que foi chamado dos gentios 

profeta da verdade, foi de statura do corpo meaão, vistoso e honroso, e a cara teve digna de honra, a qual 

poderiam amar e temer os que o vissem. Os seus cabelos eram de color d[e] avelaã, madura e chegavam 

aas orelhas iguaaes e chaãos, e dali afundo quanto quer crespos e louros, e cobriam e avanavam sôbre os 

ombros, e no meo da cabeça tiinha ũa spartedura, segundo costume dos Nazareus; a testa chaã e mui clara 

e a face sem enverrugadura nem mágoa, a qual afremosava a vermelhidom temperada. Do nariz e da bôca 

nom havia tacha nem repreendimento alguũ. A barva era grossa ou farta de cabelos, nom longa, mas na 

fim forcada. O seu esguardamento era símplez e sesudo, os olhos de colores verdes, vários e claros; em 

seu repreender, mui spantoso; em amoestar, brando e amavioso; alegre com pêso. 

Algũas vêzes chorou, mas nunca riio; em a feitura do corpo, bem fundado e dereito; as maãos e 

braços, mui bem parecentes; em a fala, pesado e de autoridadee bemrazoado, de poucas palavrase certas. 

E porém com razom diz o Psalmista: “Fremoso é em sua feitura sôbre tôdolos filhosdos homeẽs”.Estas 

cousas se conteemonde encima dito é, scil., nos livros anaaes dos Romaãos (f. 4c-d). 

 

Sansovino: Si legge ne libri degli annali di Roma che’l Signor Giesù Christo, che fu chiamato dalle genti 

profeta di verità, era di statura mezzana, et riguardevole. Haveva il volto venerabile, in maniera tale che a 

chi lo guardava poteva amarlo et anco’ temerlo. I capelli erano di colore delle avellane mature, quasi fino 

agli orecchi; dagli orecchi in giù erano alquanto cerulei o biondi, et crespi, et gli suentolavano dalle 

spalle, con il scriminale nel mezzo del capo, alla usanza dei nazareni. La fronte era piana et serenissima, 

con la faccia senza ruga et senza niuna macchia, la quale veniva adornata da un moderato rossore. Al naso 

et parimente alla bocca non si potea in modo alcuno opporre di cosa niuna. Haveva copiosa barba, et era 

del colore de detti capelli suoi, non molto lunga, ma divisa in sul mento in due parti. L’aspetto era 

semplice et maturo. Gli occhi glauci, varii et chiarissimi. Era molto terribile nelle riprensioni, piacevole et 

amabilissimo nelle ammonitioni. Lieto, servata però la gravità. Talhora pianse, ma non rise mai. Era nella 

statura del corpo dirittissimo et ben complessionato. Le mani et le braccia erano dilettevoli molto agli 

occhi altrui. Gravissimo nei ragionamenti, ragionevole, raro et modestissimo. Et perciò meritamente si è 

detto, secondo il salmo: «Bellissimo di forma oltre tutti i figliuoli degli huomini» (f. VI). 

 

 

De més a més, convé notar que les innovacions que presenta la descripció corellana 

tampoc no és possible resseguir-les en les altres dues versions conegudes que han 

transmés la «Carta de Lèntul» en la nostra llengua durant l'Edat Mitjana: la que 

l'abadessa del monestir de la Trinitat de València, sor Isabel de Villena, va incorporar 

en el seu Speculum animae (SA)
93

, obra escrita i pictòrica concebuda com a material per 

a l'exercitació contemplativa de les monges del convent, i la versió d'autor desconegut 

publicada en un volum miscel·lani d'obres espirituals editat a Barcelona el 1524 per 

Carles Amorós
94

: 

                                                           
93

 Seguim l'ed. facsímil del m. Esp. 544 de la Biblioteca Nacional de París preparada per Hauf i Benito 

(1992), que s'acompanya, en un segon volum, de la versió transcrita, la traducció al castellà del text i d'un 

complet estudi cultural, espiritual i artístic de l'obra. 
94

 El volum, titulat Flos santorum novament fet e corregit e afegit moltes vides de sancts e sanctes, ab la 

passió de nostre mestre redemptor Jesús, es conserva a la Biblioteca Universitària de Barcelona (B-

58/2112). Aplega, principalment, les traduccions catalanes anònimes de la Legenda aurea, de Jacopo da 

Varezze, i la Passió de Jesucrist, atribuïda a Jean Gerson (1363-1429). Al costat d'aquestes obres 

principals, es publiquen dos textos apòcrifs breus de caràcter epistolar: una suposada carta de Pilat 
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SA: En lo temps de Octovià Cèsar, com los qui 

presidien en diverses províncies del món per aquell 

acostumasen scriure al senat romà les novitats que 

en aquelles esdev[en]ien, hun hom apellat Lentulo, 

tenint l'offici de Herodes rey, scrigué de les parts 

de Judea la següent epístola: «Aparegué en nostres 

dies, e encara viu, un home de grandíssima virtut 

nomenat Jesús, qui [per] les gents és dit propheta 

de veritat, lo qual los seus dexebles apellen fill de 

Déu, qui resucita morts e sana totes infirmitats. 

Hom de alta statura e molt noble, qui ha la faç 

molt reverend; la qual mirada a amor e a terror 

convida los huls dels mirants. Té los cabels més 

castanys que negres, de la color del gra de la 

avellana bé madura, los quals fins a les orelles són 

plans. D'alí avall són hun poch rrulls o cresps, hun 

tant tiran[t]s a color de cera e molt luents, volants 

de les orelles avall, enmig dels quals à crencha al 

modo dels nazareus o sagrats a la divina servitut. 

Té lo front pla e molt serè, la faç venerable, sens 

taca ni rua, la qual és per huna molt temprada 

vermellor il·lustrada. Del nas e de la boca no·s pot 

dar deguna reprensió. Ha la barba copiosa, ab 

pochs cabells damunt los labis; no molt llonga mas 

ab la color dels cabells del cap uniforme e 

concordant, pero enmig divisa en dos parts. 

L'esguart del qual és molt benigne, graciós e de 

grandíssima maduresa. Té los hulls honestíssims e 

molt clars. És en la manera de l'increpar terrible; 

en lo modo de l'amonestar molt dolç e amable. 

Mostra la sua cara jocunditat ab maturitat. Qui 

jamés an vist riure, mas sovent plorar. En la forma 

del cors molt delitosos. En lo parlar servà molta 

gravitat e parlà poch e moderadament. És lo més 

bell y speciós entre·ls fills dels hòmens» (XI «Les 

habituts de la reverendíssima persona de Jesús 

quant a la humanitat»)
95

. 

 

Flos sant...: Públio Lèntulo, cònsol de Cicília, 

embaixador de Cèsar e ciutadà de Roma. Als elets 

e justíssims senyors senadors i ciutadans de Roma, 

gloria, honor, pau, prosperitat e salut. 

En aquest temps és apparegut i és viu encara un 

home i propheta de gran virtut nomenat Jesús, lo 

qual és dit per les gents propheta de veritat, e sos 

dexebles lo nomenen fill de Déu. Lo qual ab sola 

paraula sana tota manera de malalties: il·lumina 

los cecs, guareix los lebrosos, dreça los contrets, fa 

ohir los sorts e parlar los muts, e ressucita los 

morts. És elegant home e d'una gentil i mesurada 

granesa, ço és a saber, més gran que petit, ab una 

formada i egual mijania. Mostra en lo gest de la 

sua cara molta graciositat, excel·lència i magestat, 

la qual és complidament bella, sens ninguna 

màcula. Per vista de la qual los qui·l miren lo 

poden amar i tembre. Té los cabells de color de 

clofolla d'avellana que és ben assaonada sobre 

l'arbre, e són plans fins a les orelles, mes d'allí a 

baix són ondejats, composts e ben ordenats, algun 

tant més clars e colorats, e van-li ventejant per los 

muscles. Té una clenxa per mig del cap a usança 

dels nazarens. Té la front plana, serena e 

condecentment espaciosa, ab la faç, com he dit, 

sens ruga o alguna taca. Lo nas té dret e 

perfetament col·locat, lo qual per una gentil 

egualtat e mesura li parteix les galtes, les quals són 

tant formoses que no crech sie cosa més amable e 

delectable a la vista, a la qual formosura és adjunt 

un mijancer e onestíssim color. Té los ulls més 

gaços que negres, mes són clars, pintats e 

resplandents. Té lo especte molt benigne e 

auctorizat, ab lo qual, quant vol, espanta e 

aconsola. Té les selles sobre los ulls en manera 

d'arch, esteses e per intervall degut separades. Té 

la boca no molt gran, mas compartida molt 

aptament. Los labis són retirants a color de 

coral.Les dents són cristal·lines, posadesper gran 

                                                                                                                                                                          
tramesa a l'emperador Tiberi, en què s'explica la mort i resurrecció de Crist, i la traducció de la «Carta de 

Lèntul» adreçada al Senat de Roma, que és la que ara ens interessa. N'oferim a continuació el text seguint 

la transcripció de López i Casas (1996: 364-365), que reprodueix també en aquesta publicació una 

traducció castellana de la «Carta de Lèntul» que figura en un volum imprés a Burgos per Fadrique de 

Basilea, s.d. (1493?). 
95

 A continuació, s'hi afig encara: «Aquesta mateixa epístola o quasi en sentència, scriu Joseph en lo seu 

libre apellat De les antiqüitats, en lo libre XVIII e capítol VIII. Mas diu que hun hom aparegué en los 

seus dies en Jerusalem, "si dir-se pot home", volent significar més era que home». En realitat, però, la 

informació que l'historiador jueu Josep Flavi ofereix de Jesús en Antiquitates Judaicae no segueix la carta 

de Lèntul. Oferim tot seguit el passatge en qüestió a partir de la traducció catalana, atribuïda al frare 

mercedari Pere Llopis, i publicada a Barcelona el 1482 per Nicolau Spindeler: «Fou en aquell temps Jesús 

home molt savi, si home pot ésser appellat. Aquest era molt maravellós de paraules e de fet, ministre e 

doctor dels hòmens special d'aquells qui·l volien entendre en veritat. Aquest convertí molts jueus e 

gentils; e per cert aquest era Christ. E fou accusat per los jueus e majors de la nostra ley davant Pilat. E 

jatsia Pilat lo condemnàs morir en creu, gens per açò no·l desempararen aquells qui en la sua vida l'avien 

amat. E apparech-los lo terç dia resuscitat de mort a vida segons los prophetes inspirats per Déu. Aquestes 

e moltes altres coses havien prophetades. E encara los christians fins al dia de vuy axí perseveren» (BNC, 

inc. 1-V-1, f. 367ra). 
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orde, per les quals discorrent aquella sua discreta 

lengua no paraules humanes, mas una divinal i 

suavíssima armonia resona. En lo parlar és molt 

attentat e mesurat, e parla ab gran discreció, 

gravitat e auctoritat. Lo qual nunca s'és vist riure, 

mas plorar sí. La barba té no molt longa, mes 

semblant a home qui és edat de XXX anys, i és de 

la mateixa color dels cabells i està per lo mig 

biforcada i és sufficientment espessa. En lo 

rependre se mostra terrible, mes en son exortar, 

consellar i amonestar és molt benigne, alegre, 

mansuet e amigable, retenint emperò tostemps una 

increïble e maravellosa gravitat. En los braços e les 

mans té tanta bellesa corresponent a la proporció 

de tot lo cors que és delit de mirar-los. Finalment, 

té tots los altres membres formats e ornats de tant 

loable e inefable pulcritut que no crech sia mai nat 

tan excel·lent i alegant home entre los fills dels 

hòmens (f. 10r). 

 

Com es desprén de la lectura dels passatges reportats, el text que ofereix l'Speculum 

animae es correspon més o menys literalment amb la versió llatina de la «Carta de 

Lèntul» que ens ha transmés Ludolf de Saxònia en la VCC. De fet, només difereix per 

l'encapçalament inicial, que aporta informació sobre les circumstàncies que emmarquen 

l'acte comunicatiu de la carta, i per la menció explícita dels miracles de Jesús, «qui 

resucita morts e sana totes infirmitats», que la versió catalana anònima impresa en el 

Flos santorum amplifica: «lo qual ab sola paraula sana tota manera de malalties, 

il·lumina los cecs, guareix los lebrosos, dreça los contrets, fa ohir los sorts e parlar los 

muts, e ressucita los morts». 

Aquesta traducció catalana anònima, de fet, pesenta una clara tendència a estendre's 

en el gust pel detall, tal com observàvem en la versió de Roís de Corella, per bé que les 

addicions d'ambdues versions no són coincidents. Així, l'eixuta descripció del nas i de la 

boca/llavis que figura en el text de Ludolf («nasi prorsus et oris nulla fuit reprehensio»), 

i que Corella amplifica en «lo nas aguileny, que la sua cara enbellia, en lo mig ab una 

poca eminència que li donava perfeta forma» i «la boca, de magnitud mijana, ab los 

labis que sobre blanch a color vermella se acostaven», es resol diferentment, per bé que 

també amb una dilatatio, en la versió catalana anònima, segons la qual els llavis «són 

retirants a color de coral», mentre que el nas és «dret e perfetament col·locat, lo qual per 

una gentil egualtat e mesura li parteix les galtes, les quals són tant formoses que no 

crech sie cosa més amable e delectable a la vista, a la qual formosura és adjunt un 

mijancer e onestíssim color». 
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El mateix ocorre, si fa no fa, amb els trets facials que l'original llatí no esmenta i 

que aquestes dues traduccions catalanes detallen. Així, per exemple, si Corella destaca 

que les celles de Jesucrist són«de color de castanya, distinctes, largues y molt fornides», 

en la versió anònima s'indica que les té «sobre los ulls en manera d'arch, esteses e per 

intervall degut separades». I les dents que per a Corella són «de una blancor de orientals 

perles», la traducció anònima les presenta com a «cristal·lines, posades per gran orde, 

per les quals discorrent aquella sua discreta lengua no paraules humanes, mas una 

divinal i suavíssima armonia resona». 

Remarquem, finalment, que Corella estén encara la ploma per donar compte d'altres 

detalls físics o de l'aparença de Jesús que la resta de versions ignoren, entre els quals 

destaca l'al·lusió a la palidesa derivada dels rigors de la pràctica penitencial: «És veritat 

que la penitència lo discoloria e incitava a gran devoció los qui·l miraven».Tal extrem 

és recollit també per Francesc Eiximenis en el capítol XII del llibre cinqué de la seua 

Vita Christi, en què, prenent com a font l'epístola apòcrifa atribuïda a Lèntul i les 

suposades revelacions d'un abat anomenat Sabbas, malauradament no identificat encara, 

basteix tota una detallada descripció de Crist amb la intenció de propiciar la «inflamació 

del cor dels devots, a qui plaen estes coses e semblants hoyr de la humanitat del nostre 

Redemptor»: 

 

Ab gran instància e diligència han cerquat los pares sants passats e grans contemplatius si per 

neguna via porien saber la manera del viure e conversar que·l nostre Redemptor tench en Natzaret 

en la sua joventut; e estech revelat al gran e famós abat Sabbas per gran part aquest alt secret, segons 

que ell posa en ses revelacions en cinch punts. En lo primer ell enseta e posa ço que li estech revelat 

dels seus dons de natura. E diu que ell en sa fadrinea era excel·lentment complexionat en sa natura, e 

era per excel·lència fort bell fadrí, segons Daviu propheta, psalmo XL, dient d'ell: Especiosus forma 

pre filiis hominum. E vol dir que era bell sobre tots los fills dels hòmens. No és maravella, cor fet era 

per obra del sant Sperit, en la qual no pot ésser neguna error. En sa puerícia havia quelcom rulls los 

cabells envers lo cap, e·ls portava lonchs fins al muscle, segons costuma dels natzareus, qui eren en 

aquell temps persones religioses de gran reputació (...). Emperò per tal com m'és vejares que aquest 

sant abat o pos pus copiosament per tal a inflamació del cor dels devots, a qui plaen estes coses e 

semblants hoyr de la humanitat del nostre Redemptor, per tal vull recitar la sua figura, a la qual se 

concorda ço que los annals dels Romans ne recompten, e pens que sens dupte en esta matèria e en 

altres toquants lo Senyor foren fetes a ell grans e altes revelacions. Diu, donchs, que la faç del 

Senyor era fort bella, mas per la gran penitència que feya declinava a agudea, e per açò mateix  

resplandia sobiranament humilitat e caritat, benignitat, prudència, mundícia, zel de caritat, 

constància e fermetat, e saviea, amor, e justícia e liberalitat en ço que sa gran pobrea prometia 

visceral pietat e gran compassió als mesquins menesteroses e malalts, majorment a aquells qui veya 

anar a dampnació. A vegades se mostrava terrible e a vegades benigne, dolç e amable, segons la 

matèria o requeria. Portava abrigat un mantell blau ab color celestial significant que del cel era 

devallat, e per ço esta color estech fort consellada e usitada per los jueus. Nostre Senyor aparia de 

color de safir, axí com legim Exodi XXIIIIº, la color del qual és blau celestial [Ex 24, 10]. És ver 

que dien altres que en temps que preÿcava aportava lo mantell de burell, e aprés portava gonella 

ampla sens costura de filadiç, ab color de morat scur, significant que ell era tot foch de caritat; per 

ço havem Deuteronomi IIIIº: «Lo teu Déu és foch ardent» [Dt 4, 24]. E anava cenyit ab una corda de 

cànem, e dejús portava dues gonelles burelles. Tot açò era tallat ample, e la amplea del coll de la 
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gonella sobirana ell plegava, e aquella plica ell fermava ab una espina, a manera dels fariseus. 

Totstemps portava panyos o bragues a la manera sacerdotal; jamés no portava calces ni sabates, ans 

anava totstemps descalç, axí com davall havem a declarar (ff. 159va-160ra). 

 

 

2.3.2 La VCC com a obra de meditació 

La magna obrada de Ludolf de Saxònia constitueix, com hem vist, una extensa 

paràfrasi sobre la vida de Jesucrist formulada a partir d’una lectura ben articulada dels 

textos evangèlics, que es glossen mot a mot gràcies a l’ús dels quatre mètodes o senys 

d’exegesi bíblica propis de la teologia escolàstica, la introducció de comentaris dels 

Pares de l’Església i, en cas de passatges de la narració evangèlica que contenen buits 

informatius, recorrent a obres apòcrifes de llarga tradició i difusió. 

Tanmateix, deduir a partir de la presència d'aquests continguts que la VCC és un 

simple compendi de divulgació teològica, gènere tan a l'ús, d'altra banda, durant el 

període medieval, implicaria assumir una lectura reduccionista que no fa justícia al 

propòsit ni a l'abast real de l'obra. De fet, en el llibre del frare saxó, com ocorre amb 

major o menor mesura en la resta d'obres del gènere, l'exposició de la vasta erudició 

especulativa se subordina a l'acompliment d'un propòsit ben concret: aportar 

informacions de la vida de Crist que permeten millorar-ne el coneixement i que, alhora, 

siguen capaces de mobilitzar les potències intel·lectuals i afectives del lector, a fi 

d'estimular la seua unió amb Déu a través de l'exercici sistemàtic de la pràctica ascètica. 

En el rerefons de l'obra batega el clar convenciment que l'acumulació de 

coneixement especulatiu esdevé un simple entreteniment intel·lectual, amb el 

consegüent perill d'elació, si no s'orienta cap a la fe i el vertader amor a Déu. L'estudi de 

la vida de Crist, per tant, només cobra el seu vertader sentit en la mesura que el 

coneixement adquirit es transforma en un impuls cap a l'acció, en el motor capaç 

d'operar en l'ànima del lector un canvi existencial que passa per progressar en el camí de 

l'edificació espiritual a través de la imitació de Jesús i la conformació amb els seus fets, 

la purificació interior, la pràctica de la pietat i l'exercici recurrent de la meditació i 

l'oració com a via d'unió amb Déu a través de l'estímul de la sensibilitat afectiva. 

A aquest propòsit transcendent responen les clares orientacions de lectura que 

formula Ludolf de Saxònia en el proemi de l'obra, així com la mateixa estructura 

discursiva dels capítols, que busca procurar l'elevació espiritual, i que discorre des de la 

informació evangèlica i la glossa, que facilita la comprensió de la lectio divina i el 

coneixement de Jesucrist, fins a les contemplacions, que estimulen l'acostament afectiu 
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a la humanitat de Déu, i, finalment, la imprecació que tanca els capítols i que en 

condensa els aspectes més rellevants, en un intent de convertir aquest acostament en 

unió efectiva a través de la pràctica de l'oració oral o mental. 

Fet i fet, Ludolf de Saxònia assimila els fonaments dels tractats asceticomístics 

medievals i, atent a les necessitats dels lectors que volien iniciar-se en el camí 

d'edificació espiritual, converteix l'adhesió als misteris de la vida de Crist en matèria 

d'oració mental. La VCC esdevé així un instrument que forneix materials per a la 

pràctica de la pietat afectiva en les tres dimensions possibles: la lectura, la meditació i 

l'oració, i en els tres estadis de l'elevació ascètica: la via purgativa, la il·luminativa i la 

unitiva. Dediquem els apartats següents a explicar l'orientació espiritual que inspira 

aquestes pràctiques devotes, els fonaments de la contemplació basada en la vida de Crist 

i el mèdote meditatiu propugnat per la VCC. 

 

 

2.3.2.1 L'orientació espiritual de la VCC 

La VCC, com ocorre amb les altres obres cristològiques de caràcter asceticomístic, 

connecta amb una nova forma d'espiritualitat basada en la meditació transcendent de la 

humanitat de Déu i la revalorització del sentiment afectiu cap als misteris de la vida de 

Crist, especialment aquells que mantenen un major potencial d'identificació empàtica a 

causa del patetisme inherent als fets narrats, com és el cas de les penalitats i la pobresa 

del Jesús infant o els sofriments de la mort i passió. Aquesta nova sensibilitat espiritual 

té l'origen en la peculiar orientació cap al naturalisme transcendent i l'afectivitat que 

caracteritza la religiositat dels cistercencs i, sobretot, dels membres de l'orde franciscà, 

sempre atents a fornir materials d'edificació espiritual que assaciaren la pia curiositat 

dels fidels i contribuiren a fomentar la familiaritat total amb els fets i la vida de Crist, 

prescindint de les denses especulacions teològiques pròpies de l'escolàstica i recorrent, 

si calia, a l'estímul constant de la imaginació del devot per a aconseguir la unió afectiva 

amb Déu. 

L'obra de Ludolf de Saxònia, de fet, entronca amb el bo i millor de la tradició 

espiritual precedent, bé a través de l'apropiació del mètode de la pietat afectiva, bé a 

través de l'assimilació directa de passatges d'obres de caràcter contemplatiu inspirades 

per aquest mètode. Resulta fàcilment constatable que l'acostament a la humanitat 

transcendent de Crist que propugna la VCC beu de l'espiritualitat de sant Anselm (1033-

1109) i de deixebles seus com Eadmer de Canterbury, ambdós profusament citats en 
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l'obra. Així mateix, l'orientació afectiva de la magna obrada del frare cartoixà connecta 

directament amb l'espiritualitat de sant Bernat (1090-1153), abat del monestir cistercenc 

de Claravall, que esdevé també la font de molts passatges contemplatius, i del qual es 

reporta, per exemple, bona part de la coneguda homilia Super missus est. 

La veta de l'espiritualitat franciscana, que resulta, sense dubtes, la més influent en 

l'obra del frare cartoixà, és assimilada bàsicament a partir de dues fonts: el Lignum vitae 

de sant Bonaventura (1218-1274), obreta que aplega materials per a la meditació de la 

infantesa, la passió i la glorificació de Jesucrist en 47 petits paràgrafs, dels quals 

almenys deu, i un passatge del proemi, han estat incorporats a la VCC sense fer menció 

expressa a la font (Bodenstedt 1944: 29); i, sobretot, les famosíssimes Meditationes 

Vitae Christi (MVC), un opuscle de caràcter contemplatiu atribuït erròniament a sant 

Bonaventura, i que degué escriure segurament un franciscà italià del segle XIII. 

 Les MVC van esdevenir l’obra de contemplació més representativa de la teologia 

afectiva propugnada pels seguidors de sant Francesc d'Assís. L'opuscle es caracteritza 

per l'escàs contingut especulatiu i el predomini dels passatges de caràcter meditatiu, 

com revela el títol mateix. De fet, sembla que va ser escrit amb la finalitat d'estimular la 

meditació i la pietat d'una monja clarissa, objectiu que va condicionar l'orientació 

eminentment pràctica del projecte, fins a convertir-lo gairebé en una guia ascètica. El 

mètode de contemplació que s'hi segueix es fonamenta en l'estímul constant de la pròpia 

fantasia, que esdevé el motor de la pràctica ascètica i la font que contribueix a omplir 

els nombrosos buits narratius dels passatges evangèlics. Així doncs, la unió mística amb 

Déu que propugna aquesta obra, que tant va influir en la literatura espiritual i l'art dels 

darrers segles de l'Edat Mitjana, parteix de l'acostament afectiu no només als fets reals 

de la vida de Crist, sinó també a tots aquells que l'ànima devota, d'acord amb les 

potencialitats de la seua fantasia, siga capaç d'imaginar sense eixir-se'n del dogma o la 

moral, convertint el propi magí en un instrument d'oració mental inesgotable i 

personalíssim. 

Com bé féu notar Hauf (1990: 46), en assimilar el contingut de les MVC, Ludolf 

tingué una especial cura a l'hora de retallar «els trossos més emmelats» de l'obra. El 

frare cartoixà aprofita, tot i que sense citar-ne la font, fragments de més de seixanta dels 

cent capítols de què consta l'opuscle del pseudo-Bonaventura (Bodenstedt 1944: 29); 

copia al peu de la lletra, sobretot, els passatges de caràcter contemplatiu –per bé que no 

exclusivament–, els reordena d’acord amb les seues necessitats expositives i els «llima» 

per tal d’eliminar les sovintejades mencions a sant Francesc i a santa Clara i totes 
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aquelles efusions contemplatives de fervorós franciscanisme que Ludolf, escriptor 

sempre ponderat, considera excessivament abrandades. 

L'assimilació de l'esperit i del mètode propugnats per aquestes obres, 

convenientment passats pel tamís de la sensibilitat afectiva de l'autor, dóna com a fruit 

una obra cristològica amb una forta dimensió ascètica, que entronca amb la rica tradició 

espiritual immediata, fortament influenciada per la pietat de cistercencs i franciscans. 

Això no obstant, per bé que la VCC aposta, com bona part dels seguidors de sant 

Francesc, per l'ús de la imaginació com a fonament del mètode contemplatiu, 

prescindeix dels aspectes més populars i externs de la veta franciscana, orientant 

l'edificació de l'ànima cap a una espiritualitat interior i individual que es desvia de 

l'efusivitat per a centrar l'atenció en els mores o costums
96

. Aquesta orientació 

introspectiva connectarà, com és sabut, amb els pressupòsits de la devotio moderna de 

Geet Groote i Florent de Radewijns, defensors d'una espiritualitat més vertadera i 

interior, fonamentada en un retorn a la puresa de l'Evangeli, que cal interpretar tal com 

fou divulgat per Crist i els apòstols. No debades, la VCC formà part del conjunt de 

lectures que contribuiren a inspirar el programa de renovació espiritual dels 

devocionalistes, entre les quals convé destacar, per la seua especial rellevància, De 

imitatione Christi, també coneguda com De comptemtu mundi, del frare agustí i asceta 

alemany Tomàs de Kempis (ca. 1380-1471)
97

, que fou traduïda a la nostra llengua pel 

valencià Miquel Péreç, i publicada el 1482 a Barcelona amb una dedicatòria a sor Isabel 

de Villena, abadessa del monestir de la Trinitat de València i autora d'una Vita Christi, a 

qui el traductor considera un model de vida contemplativa i un exemple de menyspreu 

del món
98

. 

Dediquem els dos apartats que segueixen a continuació a aprofundir en l'anàlisi del 

model de pietat que inspira la VCC, fixant l'atenció en dos aspectes que es revelen 

fonamentals: d'una banda, els trets que caracteritzen la seua proposta de contemplació 
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 Segons Albert Hauf (1976: 19), «el aspecto más característico de la 'mens germanica' de Ludolfo 

vendría representado por la adición 'et moribus' que introduce al copiar el texto del Ps. Bonaventura». 
97

 Aquesta obra ha estat també atribuïda al llarg de la història a altres autors espirituals, especialment a 

Joan Gerson (1363-1429), teòleg i canceller de la universitat de París. Sobre el debat acadèmic al voltant 

de l'autoria, encara inconclòs, veg. Ampe (1973). 
98

 «...vos sou aturada en lo repòs de religió tan benaventurada oblidant los béns, los amichs e parents de 

real linatge. E recordant-vos de humilitat verdadera haveu calcigat les superbes vanitats e pompes 

enrequint e abillant dels béns e joyells spirituals l'ànima vostra. E axí, vostres virtuosos desigs... vos feren 

volar en aqueix alt loch de contemplativa vida, on sou spill clar en qui clarament mirar se deuen los qui 

volen entrar en la streta senda de verdadera penitència... He deliberat endreçar lo present libre a la 

senyoria vostra, puix essent gran senyora e de real linatge, haveu menyspreat de aquest trist món les 

honors e riquees». Seguim l'ed. de Miquel i Planas (1911), la transcripció del qual adaptem als usos 

actuals. 
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afectiva i, de l'altra, el mètode de meditar a través del qual s'articula. Per tal de portar a 

terme el nostre propòsit, ens ajudarem de les reflexions teòriques que el mateix Ludolf 

de Saxònia va incorporar en la seua obra per tal de guiar i estimular l'exercici de la 

contemplació afectiva dels lectors, que es troben en el proemi del llibre i en els capítols 

58 i 89 de la segona part del text llatí, corresponents als capítols primer i darrer del 

Quart del Cartoixà en la traducció corellana
99

. Val a dir que les idees a què recorre 

Ludolf per a explicar l'art i la tècnica de la meditació propugnada en la VCC no són 

novedoses, sinó que estan extretes d'obres contemplatives i tractats asceticomístics 

anteriors que el frare cartoixà copia. En concret, les orientacions contingudes en el 

proemi estan literalment assimilades de la primera part del tractat De contemplatione, 

del frare cartoixà Guigues du Pont; del capítol vinté de l'obra De exterioris et interioris 

hominis compositione secundum triplicem statum incipientium, proficientium et 

perfectorum, escrita pel franciscà David d'Ausburg a petició de Bertold de Ratisbona; 

del Lignum vitae, de sant Bonaventura i, finalment, del pròleg de les conegudíssimes 

MVC, que són, com hem vist, una de les principals fonts del conjunt de l'obra. En el cas 

del capítol 58, bona part de l'explicació dels fruits o gràcies que s'obtenen de la 

meditació de la passió de Crist està manllevada de l'obra Horologium sapientiae, del 

beat Henrich Seuse (1300-1366), frare dominic i teòleg i místic alemany (Bodenstedt 

1944: 24-29 i 35-36). 

 

 

2.3.2.2 La vida de Crist com a camí de meditació i motor de l'edificació 

espiritual 

D'acord amb la doctrina cristiana, l'existència dels fidels està presidida pel sentit 

transcendent de la vida, que converteix el seu trànsit terrestre i efímer en un camí de 

superació espiritual a través del qual és possible accedir a la beatitud de la vida 

eterna
100

. Entre els nombrosos recursos i pràctiques de pietat amb què compta el cristià 
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 Aquests capítols porten per títol, respectivament, «De passione Domini nostri meditanda, in generali», 

(«De la passió del Senyor nostre», Quart) i «Conclusio libri, et signatio ejus» («Conclusió de tot lo libre», 

Quart). En els passatges d'aquests capítols que més endavant reproduïm, seguim la transcripció enllestida 

pel Dr. Josep Antoni Aguilar per a l'edició del Quart que publicarà l'AVL. Agraïm al professor que ens 

haja facilitat l'accés a aquest material.  
100

 Jorge Manrique va expressar magistralment la idea en les conegudíssimes Coplas a la muerte de su 

padre: «Este mundo es el camino/ para el otro, qu'es morada/ sin pesar;/ mas cumple tener buen tino/ para 

andar esta jornada/ sin errar...» (cobla V) i «Este mundo bueno fue/ si bien usásemos dél/ como debemos,/ 

porque, segund nuestra fe,/ es para ganar aquél/ que atendemos./ Aun aquel fijo de Dios/ para sobirnos al 

cielo/ descendió/ a nescer acá entre nos,/ y a vivir en este suelo/ do murió» (cobla VI). 
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per a fonamentar aquest procés d'edificació i millorament personal —del qual, com 

adverteix Ludolf, ningú no pot excusar-se
101

—, la lectura i la contemplació de la vida de 

Crist se'ns revelen com el camí més recte o «via regia» cap a l'elevació espiritual
102

. 

Com recorda l'apòstol sant Pau, «només hi ha el Crist, que ho és tot i és en tots» (Col 3, 

11), i que constitueix l'únic fonament segur de l'existència
103

. Per això mateix, l'estudi 

del cristià s'ha de centrar exclusivament en la vertadera sapiència que prové de la 

meditació de la vida i els fets de Jesucrist
104

, i no en els enganyosos coneixements 

humans que proporciona la filosofia
105

. Endinsar-se en el coneixement dels misteris de 

la vida de Crist suposa, en certa mesura, acostar-se a l'essència de la vida eterna, que és, 

d'acord amb les paraules de l'evangeli de sant Joan, «que et coneguen a tu, l'únic Déu 

verdader, i aquell que tu has enviat, Jesucrist» (Jn 17, 3). Així doncs, no ens ha 

d'estranyar que la meditació sistemàtica dels fets i les paraules del Senyor comporte a 

qui s'hi exercita una fruïció espiritual que constitueix un avançament del gaudi de la 

contemplació divina que està reservat en el cel als inscrits en el llibre de la vida
106

. 
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 «Haec est vita plana et facilis ad contemplandum Creatorem, de qua nullus excusare se potest» 

(VCC,«Proemium», §4, p. 2a). 
102

 «Super omnia namque spiritualis exercitii studia, hoc [la contemplació de la vida de Crist] magis 

necessarium credo, magisque proficuum, et quod ad celsiorem possit perducere gradum» 

(VCC,«Proemium», §7, p. 3a);  «Sobre tots los sperituals studis y exercicis, aquest stime més necessari, 

aquest més útil; aquest és aquell per lo qual pots al més alt grau pujar de perfeta vida» (Primer,«Proemi», 

§7, f.3d). 
103

 «De fonament, ningú no en pot posar cap altre llevat del que està posat, que és Jesucrist» (1Co 3, 11). 

Aquest verset és elegit significativament per Ludolf per a iniciar el proemi de la VCC. Cfr. amb aquest 

fragment del Quart: «Pren, doncs, ¡o, crestià!, reverentment la present scriptura, e sens perea ab devota e 

solícita pensa cogita de Jesús, Déu home, los actes e vida, que aquesta cogitació és la vida tua. Aquest és 

lo fonament sobre lo qual és mester que edifiques tot lo teu edifici; ací has a començar si a les coses més 

altes pujar desiges» (c.32, §1, f.162d). 
104

«Et haec sit sapientia tua, et studium tuum semper de Jesu aliqua cogitare, unde provoceris ad 

imitandum, vel efficiaris ad amandum ipsum. Talia enim meditando, et tempus utiliter expendes, dum 

occuparis in bonis studiis et divinis, circa Dominum Jesum» (VCC,«Proemium», §10, p.4b); «Aquesta sia 

la tua sapiència, aquest lo teu studi: de Jesús considerar algun misteri, lo qual te provoque a seqüela hi 

amor sua pensant los seus maravellosos actes, y axí útilment despens lo temps de la tua vida» 

(Primer,«Proemi», §10, f.5a-b). 
105

 La vida de Crist és «summa e perfecta regla de perfet viure, a la qual lo[s] philòsophs ni bastaren ni 

bastar pogueren. O, com excel·leix e passa tota moral philosophia! O, com en les humanes entràmenes 

entra, si supèrbia no y contrasta, considerar e veure què deya, què obrava aquell home Jesús, fill de Maria 

verge!» (Quart, c.1, §11, ff.6d-7a). La vertadera filosofia és, en efecte, Jesucrist, com adverteix sant Pau: 

«Mentre era enmig vostre, vaig decidir no conéixer res més que Jesucrist, i encara crucificat» (1Co 2, 2). 
106

 «Unde merito a possessore suo ipsam [la vida de Crist] modo per gratiam colente, non aufertur: quia 

ipsa est retributio illa quae servo fideli et prudenti promittitur; et hic incipiens, in aeternitate perficietur. 

Hanc vitam nulla lingua laudare sufficit, adeo bona est, et sancta, et super omnes vitas dignissima, cum sit 

initium cujuslibet altioris contemplationis, ac vitae angelicae et aeternae, quae speratur in patria. An 

parum est tibi continue cum Christo esse, in quem desiderant Angeli semper prospicere? Si vis in 

aeternum regnare cum Christo, incipe regnare modo, et noli deserere eum, cui servire regnare est» 

(VCC,«Proemium», §4, p.2a). Corella ofereix una traducció abreujada del passatge: «Ací comença aquest 

delitós veure y eternament dura. ¿Stimes que sia poca gràcia que de continu ab aquell stigues, en lo qual 

totes les jerarchies contemplen? Donchs, si vols regnar ab ell en lo seu Regne, en aquest món d’ell no·t 

parteixques» (Primer,«Proemi», §4, f.3b). Cfr. encara amb aquest passatge del Quart, c.1, §1:«De aquesta 
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En dissenyar el programa d'acostament a Déu, la VCC connecta plenament amb la 

nova espiritualitat que caracteritza els darrers segles de l'Edat Mitjana, que situa en el 

centre de la reflexió teològica i de la pràctica ascètica la figura humana de Crist, a través 

del qual s'accedeix al coneixement i la contemplació de la divinitat. La idea, expressada 

ja per sant Joan evangelista en aquest conegudíssim passatge que posa en boca de 

Jesucrist: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi» 

(Jn 14, 6)
107

, queda plasmada en l'obra de Ludolf amb una imatge ben plàstica: «En 

aquesta tan alta torre», la de la contemplació divina, «per aquests grahons de la 

humanitat de Jesús s’i puja» (Quart c.32, §2, f. 173a)
108

. És per això que «lo nostre camí 

de anar a la eterna glòria és contemplar, recordar e veure la humanitat de Jesús, Déu e 

Senyor nostre», per la qual augmenta «lo nostre desig de la sua divinitat» (Quart, c. 32, 

§1, f.172d). 

La centralitat que ocupa la figura de Jesucrist en la configuració del programa 

asceticomístic es presenta explícitament al lector de la VCC com una conseqüència 

lògica de l'acompliment del pla de redempció humana. Es tracta, de fet, d'un argument 

reiterat en les obres de caràcter cristològic: Déu va enviar el seu fill a la terra perquè 

s'encarnara en la verge Maria i així, fet home entre els homes, poguera expiar amb el 

sacrifici de la seua mort i passió el pecat original que condemnava la humanitat. El 

sacrifici del just que dóna la vida pels pecadors a través de la seua sang redemptora 

exigeix, en correspondència, l'adhesió afectiva del pietós lector a la vida i els fets del 

Salvador, que és, alhora, creador i recreador. La idea és desenvolupada in extenso en el 

                                                                                                                                                                          
dolorosa passió, si los misteris, dolors e penes se contemplen, en cert en un novell stament serà 

transportat lo qui les contempla; y aquell qui ab profunde cor e ab totes les medul·les de la sua ànima 

cerca de la pasió de Jesús los ineffables mysteris e torments dolorosos, secrets no sabuts ni jamés ohits li 

manifestarà la divina clemència, dels quals nova compassió, novelles affections, noves consolacions e a la 

fi un nou stament attenyerà de contemplació excelsa, que li serà senyal e principi de la sdevenidora eterna 

glòria» (f. 2b). 
107

Veg.encara el mateix principi expressat enMt 11, 27: «El Pare ho ha posat tot a les meues mans. Ningú 

no coneix el Fill, llevat del Pare, i ningú no coneix el Pare, llevat del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol 

revelar».
 

108
Cfr. encara amb aquest altre passatge de sant Anselm de Canterbury, Liber meditationum et orationum, 

12 (PL 158, cols. 770-771), representatiu de la devoció a la humanitat de Déu: «Diu sant Ancelm: "O, bon 

Jesús, dolçor del cor qui en tu pensa e qui a tu ama! E cert, yo no sé ni plenament puch compendre d’on 

ve que est més dolç en lo cor del qui a tu ama quant te contempla fet home en la carn nostra, que no verb 

divinal naxent del Pare; més dolç en la humilitat tua que en la divinitat excelsa; més dolç nat en temps de 

la Verge mare que en la claredat dels sants, ans de Lucifer engendrat del Pare; més dolç quant, humiliat, 

has pres de servent la forma que en la forma de Déu, egual en una e tota perfectió a Déu ton pare; més 

dolç considerant-te mort en la creu en lo mont de Calvari que segut a la part dreta en lo cel, senyor sobre 

totes les creatures; més dolç mirant-te en lo món, subjecte a la mare, que senyor sobre les angèliques 

jerarchies; més dolç com home soferint misèries humanes que Déu obrant divinals actes; més dolç 

Redemptor dels pecadors miserables que dels àngels Creador e dels hòmens"» (Quart, c.32, §2, ff. 173a-

b). 
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capítol 2 de la VCC
109

, que recorre en aquest punt al conegut passatge de la disputa 

entre Misericòrdia i Veritat difosa en el primer sermó De Annuntiatione de sant Bernat 

de Claravall, com d'altra banda fan les MVC i sor Isabel de Villena
110

. Fet i fet, el 

mateix camí recorregut per Jesucrist des del Cel fins a la terra és el que, en sentit 

contrari, permet l'ascens de l'ànima a través de la pràctica ascètica
111

. 

La mística unió amb Déu és concebuda pels tractats ascètics com el resultat al qual 

l'ànima pietosa pot arribar a través d'un procés d'edificació espiritual que es nodreix de 

la pràctica sistemàtica de la lectura, la meditació i l'oració centrada en els misteris de la 

vida de Jesucrist. Per facilitar aquest esforçat procés d'elevació de l'ànima, en què el 

devot avança «proficiendo per istam vitam nostri Redemptoris», la VCC ofereix 

materials aptes per a l'exercitació en qualsevol de les «edats de la vida interior» o 

estadis cap a la perfecció espiritual: la via purgativa, pròpia dels «incipientes», és a dir, 

dels que s'inicien; la via il·luminativa, pròpia dels «proficientes», ço és, dels ja iniciats 

que progressen en el camí; i la via unitiva o de perfecció, a què han accedit els 

«perfecti» o perfectes
112

. Això no obstant, Ludolf centra l'atenció en els dos primers 

estadis de la vida espiritual, conscient de la major dificultat que comporten les fases 

inicials de l'exercitació. 

En el cas dels incipientes, s'hi destaca especialment la necessitat que prenguen 

consciència dels pecats propis, per tal que, confiant en la misericòrdia divina, que 

sempre convida al perdó, es comprometen a expiar-los mitjançant l'autoanàlisi, la 
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 «De inventione remedii pro salvatione generis humani, et nativitate virginis Mariae» o «De haver 

trobat lo remey per a salvació de l’humanal linatge, y de la nativitat de la Senyora nostra», capítol que 

Roís de Corella tradueix amb una reelaboració que s'allunya de l'original llatí. 
110

MVC, c.2: «De contentione inter Misericordiam et Veritatem»; VCV, c.15: «De la disputa feta per 

Veritat e Pietat sobre la redempció de matura humana». 
111

 «Domini tui imitare vestigia. Ille propter te de coelesti sede descendit ad terrena; tu propter te fuge 

terrena, appete coelestia. Si dulcis est mundus, dulcior est Christus; si amarus est mundus, omnia propter 

te sustinuit Christus» (VCC, «Proemium», §17, p.6b); «segueys del teu Déu, Senyor y mestre los passos, 

lo qual per tu és devallat del cel en la terra. Dexa tu per ell, per anar al cel, les coses terrenes, y treballa 

que les menysprees y les celestials desiges. Si lo món és dolç, molt és més dolç Jesús; si lo món és 

amarch, totes les sues amargors Jesús per tu ha sofertes» (Primer, «Proemi» §17, f.6d). 
112

 «Hanc [la vida de Crist] quicumque incipientes et parvuli, quicumque proficientes et perfecti possunt 

habere, et in ea invenire bonum nidum sibi, ubi tanquam turtures reponant, et abscondant casti amoris 

pullos, quisque pro sua capacitate» (VCC,«Proemium», §4, p.2a); Corella abreuja el passatge: «Ací troben 

delit los qui comencen, los qui aprofiten y los qui ja atenyen perfeta vida» (Primer,«Proemi» §4, f.3a). 

Relacionem en la nostra explicació les dues denominacions que més fortuna han tingut en els tractats 

ascètics per a referir-se als estadis de l'edificació espiritual: la tríada vida purgativa, vida il·luminativa i 

via unitiva, divulgada per Dionís l'Aeropagita i seguida també per sant Bonaventura, i la distinció entre 

incipientes, proficientes i perfecti, difosa per sant Tomàs d'Aquino. Sobre la terminologia i les 

característiques de les tres edats de la vida espiritual en els escrits dels Pares de l'Església i els principals 

autors de l'espiritualitat, veg. Garrigou-Lagrange (1944, I, 259-282). 
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contrició, la confessió i el propòsit d'esmena
113

. La purgació del pecat comporta la 

reconciliació amb Déu, i constitueix l'inici de l'acostament a l'essència divina
114

. A 

partir d'aquest moment, l'home renovat ha de començar a progressar en el camí 

d'edificació espiritual a través de la pràctica sistemàtica de la meditació, que possibilita 

familiaritzar-se amb Déu gràcies a la comunió de l'afecte
115

. 

D'altra banda, en el cas dels proficientes o ja iniciats en el camí de l'edificació 

espiritual, Ludolf es deté especialment en el comentari dels coneixements que la 

pràctica contemplativa, a través de la revelació de l'Esperit Sant, genera en l'ànima 

devota que ha aconseguit expiar els pecats. Les il·luminacions que rep el meditant, 

independentment de quina siga la seua capacitat intel·lectual
116

, estan especialment 

dirigides a orientar-lo en la manera de regir la vida i en la progressió en el camí 

d'elevació espiritual, pel fet que «lumine [de Déu] illustratus, docetur ordinate disponere 

vitam suam ad Christum, et coelestia ad seipsum ac proximum, et terrestria» (VCC, 
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 «Primo itaque peccator cupiens peccatorum suorum sarcinam deponere, et ad requiem animae 

pervenire, audiat Deum peccatores invitantem ad veniam, et dicentem: Venite ad me, omnes qui laboratis, 

scilicet labore vitiorum; et onerati estis, scilicet sarcina peccatorum; et ego reficiam vos, scilicet sanando, 

ac refovendo; et invenietis requiem animabus vestris, et hic et in futuro [Mt 11, 28-29]. Audiat ergo 

aegrotus pium et sollicitum medicum, et veniat ad ipsum per profundam contritionem, ac sollicitam 

confessionem, et studiosum propositum semper declinandi a malo, et faciendi bonum» 

(VCC,«Proemium», §2, p.1a); «Y lo pecador no se spante, per la gravitat de les sues culpes, a Jesús 

acostar-se; hoja y scolte les sues mel·líflues paraules: "Veniu a mi tots los qui treballau y stau carregats de 

culpes. Yo us daré refectió y repòs, y sanaré les vostres malalties; y reposaran les vostres ànimes, ací per 

la mia gràcia y en l’esdevenidor en la eterna glòria." Hoja lo malalt lo piadós y solícit metge, acoste’s a la 

benignitat sua ab contrició profunda, ab confessió solícita, ab virtuós prepòsit que de mal se aparte y en 

virtuoses obres treballe»(Primer,«Proemi» §2, f.2c). 
114

 «Cum enim fecerit de se judicium, se per confessionem accusando, per justitiam, poenitentiam 

voluntariam assumendo, jam sollicite ambulans cum Deo suo praedicto modo meditando» 

(VCC,«Proemium», §3, p.1b); Corella reemplaça el passatge per aquest fragment: «Axí com aquell qui a 

hun rey se acosta y molt familiarment lo pratica, treballa que net y ben vestit y honestament stiga, axí lo 

cristià, legint del Senyor la vida y los actes, treballe que de peccats y vicis se aparte» (Primer,«Proemi» 

§3, f.2d). 
115

 «peccator, sed jam in Christo fidelis effectus, tanquam ipsi per poenitentiam reconciliatus, studeat 

diligentissime medico suo adhaerere, et suam familiaritatem acquirere, ejus sanctissimam vitam 

recogitando omni qua poterit devotione» (VCC,«Proemium», §2, p.1a); passatge que Corella no tradueix. 

I encara: «Ex frequenti enim et assidua meditatione vitae ipsius, adducitur anima in ejus amorem, ac 

confidentiam et familiaritatem» (VCC,«Proemium», §7, p.3a); «Legint la vida del Senyor seràs axí 

familiar seu y domèstich que totes les coses de aquest món tendràs avorrides hi no poran que de la casa 

del teu Senyor te aparten» (Primer,«Proemi» §7, f.3d-4a). 
116

 Ludolf recull la coneguda idea segons la qual la voluntat divina, a la qual res resulta impossible, pot 

il·lustrar amb revelacions les ments més àrides: «ex frequenti meditatione vitae ipsius cor accenditur et 

animatur, ac divina virtute illuminatur: adeo ut plures fuerint illitterati et simplices, qui magna et profunda 

Dei inde cognoverunt, quia ibi invenitur unctio, quae paulatim purificans animam et elevans, docet de 

omnibus» (VCC,«Proemium», §9, p.4a); «Lo cor se inflama en la amor divina, il·lumina’s la pensa tant, 

que molts ignorants hi simples, legint devotament la sua vida, són venguts en conexença de profundes 

misteris, los quals no han pogut atényer grans hòmens de sciència» (Primer,«Proemi» §9, f.4d). La idea 

és reiterada per Ludolf en els capítols dedicats a la crida dels apòstols, i s'esgrimeix per justificar la seua 

procedència humil. 
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«Proemium», §3, p.1b)
117

. En aquest sentit, s'hi destaquen especialment els 

ensenyaments orientats al control de les pulsions de la sensualitat, fonament de la 

pràctica ascètica, així com el menyspreu del món i el rebuig dels vicis i delectacions 

mundanes, que aparten el cristià del recte camí de la transcendència
118

. 

Així doncs, els coneixements inspirats mitjançant les revelacions han de servir 

perquè el meditant conega profundament la vida de Crist, que és un model de 

comportament
119

 i un espill en què s'ha de contemplar el cristià per tal de conformar els 

seus actes amb els del Salvador
120

. L'aprenentatge, per tant, s'ha d'orientar clarament a 

l'acció, és a dir, a la imitació de Crist
121

 i al seguiment de les seues petjades o 

vestigia
122

, perquè «qui ergo Christum sequitur, errare vel falli non potest» (VCC, 

                                                           
117

 «Aquesta lum lo il·lumina y de la sua pensa les tenebres bandeja, y li mostra seguir la via per a la 

eterna glòria» (Primer,«Proemi» §3, f.2d). 
118

 «Nusquam enim invenies ubi sic doceri possis contra vana blandimenta et caduca; contra tribulationes 

et adversa; contra hostium tentamenta et vitia, sicut in vita Domini Jesu, quae fuit absque omni defectu 

perfectissima» (VCC,«Proemium», §7, p.3a). Cfr. amb la traducció de Corella, que introdueix la idea del 

martiri: «No és algun libre que axí·t mostre que les alegries tristes de aquest món lances y les sues 

miserables pompes y riquees menysprees. Ací trobaràs armes contra les temptacions diabòliques, contra 

totes les coses adverses, fins a sostenir mort axí com los martres» (Primer,«Proemi» §7, f.3d). 
119

 «Tota itaque vita ejus in terris, per hominem quem suscipere dignatus est, disciplina morum fuit» 

(VCC,«Proemium», §9, p.4a); «Tots los actes del Senyor són doctrina e instructió nostra» 

(Primer,«Proemi» §9, f.4c). O encara: «Nam paupertatis, humilitatis, charitatis, mansuetudinis, 

obedientiae, patientiae, ceterarumque virtutum exempla et doctrinam, nusquam sic invenies, sicut in vita 

Domini virtutum. Quidquid enim virtutum in Ecclesia habetur, ab ipso Christo per exempla operum illius 

trahitur» (VCC,«Proemium», §8, p.3b). Corella omet aquest passatge en la seua traducció. 
120

 «In omnibus itaque virtutibus et bonis moribus, semper praepone tibi illud clarissimum speculum et 

totius sanctitatis exemplar, scilicet vitam et mores Filii Dei Domini nostri Jesu Christi, qui ad hoc de 

coelo nobis missus est, ut praeiret nos in via virtutum, et legem vitae ac disciplinae suo nobis daret 

exemplo, et erudiret nos sicut semetipsum: ut sicut ad imaginem ejus naturaliter creati sumus, ita ad 

morum ejus similitudinem, per imitationem virtutum, pro nostra possibilitate reformemur, qui ejus 

imaginem in nobis per peccatum foedavimus. Quantum autem quisque se ei in virtutum imitatione 

conformare studuerit, tantum ei in patria, in gloriae claritate propinquior et clarior erit» 

(VCC,«Proemium», §10, p.4a); «Donchs, en totes les virtuts, en tots los teus actes, tingues present aquell 

spill sens màcula, clar hi munde, resplandor de la lum eterna, Jesús, de tota perfectió, de tota santedat 

exemple, sol perfet hi no algun altre. Mira, lig hi ardentment considera la sua vida. Per donar-nos exemple 

és devallat del cel en la terra; que, axí com nos ha creat a imatge sua, la qual, per lo peccat, nosaltres 

havem enllegida, la façam bella seguint los seus vestigis. Hi tant com en aquesta present vida serem ab la 

sua vida més conformes, tant en lo celestial Regne serem més propinqües a la sua glòria» 

(VCC,«Proemi», §10, ff.4d-5a). O també: «Et universaliter in omnibus dictis et factis tuis, quasi ad 

exemplar respicias in Jesum, incedens et stans, sedens et jacens, comedens et bibens, loquens et tacens, 

solus et cum aliis: ex hoc enim magis eum diliges, et familiaritatis ejus gratiam et fiduciam majorem 

assequeris, et in omni virtute perfectior eris» (VCC,«Proemium», §10, p.4b); «Y, generalment, en totes les 

tues paraules, en les tues obres, en totes les tues cogitacions y actes, stant, sient, jahent, anant, menjant, 

bevent, parlant, callant, sol o ab companyia, tostemps pensa, mira y considera los seus perfectíssims actes 

y vida; axí atenyeràs ab la sua benignitat gran privança, gran familiaritat y conexença, hi augmentaràs en 

benaventurada vida» (Primer,«Proemi», §10, f.5a). 
121

 «Percurre ergo singulas quasque aetates Christi, virtutesque ejus per singulas, et sicut fidelis discipulus 

pro posse studeas imitari» (VCC,«Proemium», §10, p.4a); «Cerca, donchs, lig, considera totes les edats de 

la sua vida, tots los actes hi virtuts sues, y segons lo teu dèbil poder treballa que seguir les pugues» 

(VCC,«Proemi», §10, f.5a). 
122

 Ludolf recorre per a il·lustrar aquest punt a un passatge de Beda el Venerable, Homiliae, l.II, homilia 

XXII: In Natale sancti Matthaei apostoli (PL 94, col. 252A): «Unde Beda: "Qui dicit se in Christo 
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«Proemium», §9, p.4a). En cas que no es porte a la pràctica, el coneixement esdevé 

fat
123

, i impedeix la progressió espiritual de l'ànima devota cap al tercer estadi, el dels 

perfectes, que han arribat a experimentar la unió mística amb Déu. 

 

 

2.3.2.3 El mètode de meditació propugnat per la VCC 

Hem tingut ocasió de veure anteriorment que els trets que caracteritzen la 

contemplació afectiva proposada per la VCC estan pouats dels principals tractats 

asceticomístics dels darrers segles de l'Edat Mitjana. El mateix ocorre, si fa no fa, en el 

cas del mètode de meditació proposat per Ludolf de Saxònia per a articular i donar 

coherència a l'acostament afectiu als misteris de la vida de Crist, que segueix 

bàsicament el que van difondre les MVC i que, per tant, tampoc no constitueix una 

aportació novedosa del frare cartoixà. Tant és així que les pautes per a la lectura i les 

orientacions sobre l'actitud del lector durant la pràctica de la meditació que s'ofereixen 

en el proemi, i que comentem a continuació, estan assimilades literalment del pròleg de 

l'obreta del Pseudo-Bonaventura. 

D'acord amb les indicacions de Ludolf de Saxònia, per tal de traure el màxim profit 

espiritual de la lectura de la VCC, cal que el lector la llija detingudament, sense 

pressa
124

. Només així li serà possible fruir de les dolçors que conté; o, en paraules del 

frare saxó, de la «dulcem et desiderabilem degustationem, quam in se habet» (VCC, 

«Proemium», §3, p.1b). L'acte lector s'ha d'encarar des de la màxima concentració en 

els fets narrats, amb un recolliment tal que impedisca la irrupció dels estímuls 

exteriors
125

. Cal, a més, que en la lectura es mobilitzen no només les potències 

intel·lectives, sinó també –i sobretot– les afectives, a través de la devoció del cor 

                                                                                                                                                                          
manere, debet sicut ille ambulavit et ipse ambulare: quod est, non ambire terrena, non caduca lucra 

sectari, fugere honores, omnem mundi contemptum pro coelesti gloria amplecti, libenter cunctis prodesse, 

injurias nulli inferre, et sibi illatas, patienter sufferre, sed et inferentibus a Domino veniam postulare; 

nunquam suam, sed Conditoris gloriam semper quaerere, et quos secum valet, ad superna erigere. Haec et 

hujusmodi gerere, est vestigia Christi sequi", haec Beda» (VCC,«Proemium», §9, p.4a). 
123

 «Sic etiam ipsam vitam Christi legat, ut mores ejus pro posse imitari studeat. Parum enim prodest si 

legerit, nisi et imitatus fuerit» (VCC,«Proemium», §2, p.1a). Corella no tradueix aquest passatge. 
124

 «...et singula quae de Christo Jesu dicuntur, diligenter discute, considera attente, morose pertracta» 

(VCC,«Proemium», §17, p.6b); «considera, cogita y contempla tots los actes, paraules y excel·lències que 

de Jesús scriven los evangelistes; diligentment les recorda, atentament y per spay les mira, devotament les 

contempla» (Primer,«Proemi», §17, f.6d). 
125

 La vida de Crist s'ha de llegir «diligenter, delectabiliter, et morose, omnibus aliis curis et 

sollicitudinibus tunc omissis» (VCC,«Proemium», §11, p.4b); «Però sies atent y considera que ab affectió 

devota, de bon cor y ab diligència, ab spay y no ab cuyta, dexades totes les solicituts y cures mundanes...» 

(Primer,«Proemi», §11, f.5b). 
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pietós
126

 i l'amor i la compassió que resulten de la identificació amb els fets narrats i 

l'estímul constant de la pròpia sensibilitat
127

. 

D'altra banda, l'ampli cabal teològic i espiritual de l'obra fa que no siga 

recomanable llegir-la una única vegada ni en un sol acte de lectura. Ludolf recomana en 

el proemi que la vida de Crist siga freqüentment llegida i contemplada, i que, per tal 

d'aprofundir-hi millor en els tresors espirituals i sistematitzar la pràctica de la meditació, 

es distribuïsquen els misteris entre els diferents dies de la setmana, tot consagrant per 

complet cada jornada a l'exercici cíclic de la contemplació
128

. Així doncs, la lectura 

reiterada i rumiada de la vida de Crist ha de ser assumida pel meditant com una activitat 

constant que s'incorpora a la seua vida quotidiana, i que esdevé el motor i el fonament 

de la pròpia existència. El model contemplatiu que proposa Ludolf, seguint el text de les 

MVC, és el que representa santa Cecília: 

«Hanc etiam vitam, beata Caecilia virgo legitur habuisse. Nam inter alia virtutum et laudum 

praeconia, de ea scribitur, quod Evangelium Christi, absconditum semper in pectore portabat; quod 

sic intelligi videtur, quod ipsa de vita Domini Jesu in Evangelio tradita, quaedam devotiora sibi 

praeelegerat, in quibus die ac nocte, corde puro et integro, attentione praecipua et ferventi 

meditabatur. Et completa circulatione iterum repetens, ac dulci et suavi gustu ruminans, ea in arcano 

pectoris sui prudenti consilio collocarat. Simile tibi suadeo faciendum» (VCC,«Proemium», §7, 

p.3a)
129

. 

 

Seguint l'exemple d'aquesta santa, el meditant ha d'organitzar el seu cicle 

contemplatiu seleccionant, entre tots els misteris de la vida de Crist, els que estimulen 

més la seua devoció i l'adhesió afectiva. És, si fa no fa, el recurs seguit també pel mateix 

Ludolf en la VCC, que només desenvolupa contemplacions relacionades amb alguns 
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 «...ejus sanctissimam vitam recogitando omni qua poterit devotione» (VCC,«Proemium», §2, p.1a). O 

també: la vida de Crist «est deliciosa, et suavis, cetera quae hanc non sapiunt fastidiens exercitia, cum 

aliquandiu pio corde fuerit frequentata» (VCC,«Proemium», §4, p.1b). Cfr., encara, amb aquest passatge 

del Quart, c.32,§1: «Pren, donchs, !o, crestià!, reverentment la present scriptura, e sens perea ab devota e 

solícita pensa cogita de Jesús, Déu home, los actes e vida, que aquesta cogitació és la vida tua» (f.172d). 
127

Quart c.1, §10: «E per ço, tant com pugues unir-te ab ell per fervent amor studia, perquè de fervent 

amor compassió brolla, e de compassió amor reviu e augmenta, e axí amor e compassió entre si encesses 

regalaran la tua ànima en aromàtiques làgrimes per lavar les nafres de aquell Senyor per qui plores» 

(f.6d). 
128

 «Caveat tamen provide, ne cursorie ipsam vitam legendo transeat; sed seriatim aliquid de ea per diem 

accipiat: in quo sabbatum dedicatum piae meditationis Christo quotidie celebrando, ac cogitationes et 

affectiones, orationes et laudes, totumque opus diei ad illud reducendo, in ipso delectetur: a tumultu 

exteriorum, et mundanorum impedimentorum requiescere, et suaviter obdormire: et ad illud, ubicumque 

fuerit, velut ad certum et pium refugium, contra vitiosas humanae infirmitatis varietates, continue Dei 

famulos impugnantes, saepe recurrere» (VCC,«Proemium», §2, p.1a). Passatge no traduït per Corella. 
129

 «Legim entre les altres virtuts de la gloriosa santa Cicília que lo evangeli del Senyor ab si portava. 

Aprés que havia lest, decorat y studiat lo sagrat evangeli, prenia aquelles coses que més devotes li parien 

y, scrites en los pits, cubertes les portava, que sens lo evangeli no creya poder viure; sens la vida de Jesús 

no stimava la sua vida [haver] pogut viure» (Primer,«Proemi», §7, f.3d). 
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dels molts passatges de la vida de Crist susceptibles de ser meditats
130

. Per tal d'ajudar 

el lector a orientar la seua pràctica ascètica i seleccionar els misteris més productius des 

del punt de vista de l'edificació espiritual, el frare cartoixà recomana recórrer, 

especialment, «ad incarnationem, nativitatem, circumcisionem, epiphaniam, 

paesentationem in templo, passionem, resurrectionem, ascensionem, Spiritus Sancti 

effusionem, adventum ad judicium», pel fet que són «causa specialis recordationis, et 

exercitationis, ac spiritualis recordationis, ac consolationis» (VCC, «Proemium», §2, 

p.1a)
131

. 

Es tracta, per tant, de seleccionar aquells misteris de la vida de Crist en què és més 

factible mobilitzar les potències pateticoafectives del meditant: els relacionats amb la 

infantesa de Jesús, caracteritzada per la pobresa, les privacions, les penalitats i la 

persecució i, sobretot, els relacionats amb la mort i passió, en què el dolor, el sofriment i 

l'efusió de la sang redemptora del Déu encarnat cobra el seu més alt sentit. La VCC 

presenta aquests passatges amb una voluntat descriptiva i amb un gust pel detall que 

tracta de reforçar el patetisme de les escenes i, de resultes d'això, estimular la implicació 

del lector a través de l'empatia i la identificació afectiva, seguint la recomanació de sant 

Bernat de Claravall que Ludolf recull en el proemi: «in Christi vulneribus tota devotione 

versetur, et jugi meditatione demorerur in illis» (VCC, «Proemium», §7, p.3a)
132

. 

El mètode de contemplació propugnat per Ludolf comporta, a més, la participació 

activa del meditant, que s'ha de transportar vivament a l'escena dels fets narrats, 

superant la barrera de l'espai i del temps. L'ànima devota ha de contemplar les diverses 

escenes de la vida de Crist com si hi fos present, com si els fets s'estigueren esdevenint 

davant dels seus ulls en el mateix instant que els medita
133

. De més a més, la 
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 «Vidisti ergo ad quem excelsum gradum meditationes vitae Christi perducunt: nunc in ipsas 

meditationes te aliqualiter introducere tentabo, non omnia quae in Evangelio scripta sunt pertractando, sed 

quaedam devotiora ex his eligendo» (VCC,«Proemium», §11, p.4b); «Puys has vist a quin grau tan 

excel·lent les meditacions de la vida del Senyor te porten, és mester que aprengues com entraràs en aquest 

studi. Y no penses que tots los misteris que del Senyor contemplar se poden sien scrits en los sagrats 

evangelis» (Primer,«Proemi», §11, f.5b). Ludolf de Saxònia, en efecte, incorpora en la VCC meditacions 

relacionades amb els principals misteris de la vida de Crist, que sovint apareixen introduïdes per una 

exhortació a la contemplació a través de l'ús de construccions d'imperatiu («oh, ànima devota... mira, 

contempla...». Aquests passatges contemplatius serveixen de model perquè el lector assimile la tècnica i 

siga capaç de meditar, amb l'ajuda de la seua piadosa imaginació, qualsevol aspecte de la vida de Jesús, 

encara que aquest no siga tractat específicament per l'obra com a material contemplatiu. De vegades, fins 

i tot, l'autor estimula la imaginació del lector remarcant els fruits que es poden obtenir de la meditació 

d'un determinat passatge, sense oferir-li, però, el text de la contemplació. 
131

 Corella no tradueix aquest passatge. 
132

 Sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica Canticorum, sermó LXI (PL 183, cols. 1074B-C). 
133

 «Tu autem si ex his fructum sumere cupis, toto mentis affectu, diligenter, delectabiliter, et morose, 

omnibus aliis curis et sollicitudinibus tunc omissis, ita praesentem te exhibeas, his quae per Dominum 
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presencialitat del meditant en l'escena dels fets contemplats no només té com a finalitat 

ser un testimoni o espectador privilegiat de la vida de Jesús, sinó que s'orienta cap a 

l'acció i la participació en els fets com un personatge més de la història evangèlica. 

L'efecte desitjat es construeix lingüísticament a partir de la formulació d'ordres iniciades 

amb verbs en imperatiu:  

«Appropinqua ergo ad ipsum pio corde, ut descendenti, scilicet de sinu Patris, in uterum Virginis, 

quasi alter testis, cum Angelo sanctae conceptionis existas in pura fide: et congratulare Virgini 

matri, sic propter te foecundatae. Adesto ejus nativitati, et circumcisioni, quasi bonus nutritius, cum 

Joseph. Vade cum Magis in Bethleem, et adora cum eis parvulum regem. Adjuva cum parentibus 

portare puerum, et praesentare in templum. Comitare cum Apostolis pium pastorem, gloriosa 

miracula facientem. Adesto morienti, cum beata matre ejus, et Joanne, ad compatiendum, et 

condolendum sibi: et quadam pia curiositate palpando, tracta singula vulnera Salvatoris tui, propter 

te sic mortui. Quaere resurgentem cum Maria Magdalena, donec merearis invenire. Admirare in 

coelum ascendentem, quasi inter discipulos in monte Oliveti existens. Sede cum Apostolis in 

conclavi, et abscondere ab exterioribus singulis, ut virtute Spiritus Sancti, ex alto indui merearis» 

(VCC, «Proemium», §5, p.2ab)
134

. 

 

 

Per tal d'ajudar a transportar la ment del meditant i procurar-li un major acostament 

a les escenes narrades, Ludolf de Saxònia opta per localitzar els fets oferint indicacions 

geogràfiques o paisatgístiques concretes, conscient com és de la importància que té la 

menció del lloc on ocorren els fets a l'hora d'estimular-ne la contemplació
135

. De 

                                                                                                                                                                          
Jesum dicta vel facta sunt, et ex his quae narrantur, ac si tuis auribus audires, et oculis videres, quia 

suavissima sunt ex desiderio cogitanti, et multo magis gustanti. Et ideo quamvis multa ex his tanquam in 

praeterito facta narrantur, tu tamen omnia tanquam in praesenti fierent, mediteris: quia ex hoc majorem 

sine dubio suavitatem gustabis. Lege ergo quae facta sunt, tanquam fiant; pone ante oculos gesta 

praeterita tanquam praesentia, et sic magis sapida senties et jucunda» (VCC,«Proemium», §11, p.4b); 

«Però sies atent y considera que ab affectió devota, de bon cor y ab diligència, ab spay y no ab cuyta, 

dexades totes les solicituts y cures mundanes, axí present al Senyor y als seus actes te presentes, que·ls 

teus ulls miren la sua deífica presència hi les sues obres, hi les tues orelles ogen les sues mel·líflues 

paraules. Hi tots los actes hi lochs que del Senyor lo sagrat evangeli recita, tu, per affectió, fes que present 

y sies, present ho mires; fes-te hu dels apòstols, que ab ell stigues, y més que apòstol, que no fuges encara 

que ab veritat cregues que est major peccador de tots los hòmens» (Primer,«Proemi», §11, f.5b). Cfr. 

encara amb aquest passatge del Quart, c.1, §1: «E apartat y absent de les vanitats mundanes, fes-te 

present axí al teu Senyor e Mestre hi ensemps ab ell a soferir prompte, com si a la hora que soferia los 

teus plorants ulls present lo mirassen; e axí apendràs de dolre com si davall la creu, ell crucificat, ab la 

sua verge mare plorant lamentaves, hi ell, Senyor benigne, essent a tu present en spiritual presència, axí 

com si fos en effecte acceptarà la tua affectió devota» (f.2c). 
134

 «Acosta’t al Senyor ab piadosa pensa y eleva y puja la tua ànima en contemplació tan alta que 

ensemps ab ell del cel devalles quand devalla. Y tu stà engenollat al costat de Gabriel archàngel hi scolta 

com la Verge donzella lo acull en los liris del seu immaculat ventre, y no·t par[t]exques fins a la sua 

nativitat al pesebre; y no·l dexes, axí com ja havem dit, fins al sepulcre, y cerqua’l ab la Magdalena fins 

que·l trobes, però no·l cerques mort, axí com ella·l cercava. Mira y maravella’t com als cels del mont 

Olivet se’n puja, y no·t par[t]exques dels dexebles fins que una purna de aquell foch del Sperit Sant lo teu 

cor en la sua amor inflame» (Primer,«Proemi», §5, f.3b). 
135

 «Unde et quandoque annotavi loca, in quibus haec vel illa sunt facta, quia multum valet homini cum 

audit Evangelium legi, et hoc vel hoc factum tali loco gestum, cum rem gestam scit et loci situm. Ad 

terram enim sanctam, quam universae Christi Ecclesiae nocte dieque sociare non desinunt, quam bonus 

ille Jesus inhabitando, et verbo vel doctrina illuminando, illuminatam suo sacratissimo sanguine 

consecravit, delectabile est aspirare; sed delectabilius eam oculis corporis intueri, et mentis intellectu 

revolvere, quomodo in locis singulis, in ea nostram salutem Dominus operatus sit» (VCC,«Proemium», 
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vegades, fins i tot, s'esmenta la presència de relíquies, monuments o restes 

arqueològiques que es mostren als peregrins en els llocs on s'esdevingueren els actes 

evangèlics en qüestió. Segons que fa notar Bodenstedt (1944:27), a l'hora d'oferir aquest 

tipus d'informacions, Ludolf aprofita la Descriptio terrae sanctae, de Burchardus de 

Monte Sion, O.P., obra de referència durant els darrers segles de l'Edat Mitjana per a 

conéixer la topografia de la zona de l'actual Palestina, i que fou escrita probablement 

cap a 1285-1291. 

D'altra banda, una participació activa en els fets narrats com la que acabem de 

descriure només es pot aconseguir a través d'un notable esforç de concentració mental 

del meditant, que es manifesta en la seua màxima expressió quan la contemplació dels 

fets evangèlics és tan viva que pot comportar l'anul·lació momentània de la consciència 

de la pròpia personalitat. L'ànima del contemplatiues transporta de tal manera a l'escena 

meditada que acaba fonent-se amb la de Crist per la gràcia de les seues nafres
136

: 

 

«Inde quoque est quod multi confessores, et etiam alii, in laboribus, et tribulationibus, et 

infirmitatibus suis, non solum patientes, sed et hilares fuisse et esse reperiuntur; quia ex devota 

meditatione vitae et passionis Christi, eorum animae non in eorum corporibus et visceribus, sed 

Christi fuisse et esse videntur» (VCC,«Proemium», §8, p.3b)
137

. 

 

                                                                                                                                                                          
§12, pp.4b-5a); «Y, perquè sies present al Senyor hi als seus actes, he notat hi descrit en aquest libre los 

lochs, terres, monts hi viles hon lo Senyor acabava les sues maravelloses obres, que molt fa present la 

nostra pensa a la història quand senyaladament los lochs, los noms y les coses fetes particularment se 

nomenen. Qui pot fer stima de la dignitat de aquella Terra Santa, la qual consegrà lo Senyor ab la sua 

sanch preciosa? Ell la il·luminà hi féu clara ab la sua doctrina hi miracles. Qui pot dir de aquells 

benaventurats qui la visiten quina consolació senten, quines làgremes scampen, com se agenollen hi besen 

la terra que·l Senyor ha calcigada, hi en special aquella la qual consegrà ab la sua sanch preciosa?» 

(Primer,«Proemi», §12, f.5bc). 
136

 La contemplació de les ferides de Jesús crucificat, que han vessat la sang redemptora, esdevé la porta 

d'entrada de l'ànima, com bé manifesta aquest passatge de sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica 

Canticorum, sermó LXI (PL 183, cols. 1074B-C), que també recull Ludolf: «Ubi ergo tunc anima 

martyris? Nempe in tuto, nempe in petra, nempe in visceribus Jesu, vulneribus nimirum patentibus ad 

introeundum» (VCC,«Proemium», §7, p.3b) ; «Hon és lavors l’ànima del martre? Certament, dins la 

pedra, Jesús, dins les sues nafres, ubertes perquè l’ànima del martre entrar hi puga» (Primer,«Proemi», 

§7, f.4a). L'assumpció de les nafres o estigmes de Crist constitueix, a més, el signe extern que manifesta 

la unió de l'ànima amb Déu, com li ocorria a sant Francesc d'Assís. Cfr. amb aquest passatge del Quart, 

c.1, §10: «Tota la tua solicitud, cura e ànsia al teu Senyor crucificat la gira, e [a] algun altre sinó a ell de 

tu alguna part no dones; que tu est tot de aquell del qual és tot lo que tu est, e axí, si tot en ell te 

transformes, no serà possible que la tua ànima dins ell no reba les sues nafres» (f. 6d). 
137

 «Per lo semblant, alguns confessors gloriosos en treballs, persecutions, exilis hi malalties no solament 

patients, mas encara legim que staven alegres; que per la liçó y meditació contínua de la vida del Senyor, 

plena de dolors hi angústies, les sues ànimes no en los seus còssors, mas en Jesús transportades staven» 

(Primer,«Proemi», §8, f.4a). Cfr. també amb aquest passatge del Quart, c.1, §11: «Quintament, devem 

considerar aquesta pasió del Senyor preciosa per regalar e resoldre per acabada transformatió en Jesús lo 

nostre cor e pensa, convertint-se lo cristià axí en ell crucificat com si fos present e davant ell lo 

crucificassen, e oblidant lo món e a si mateix axí en ell se transporte que no veja, no senta, no guste sinó 

Jesús en la creu, e ab ell se crucifique (f.7b). O amb aquest altre, del c.32, §3: «Treballa, donchs, que lo 

teu cor sia lo archiu de la sua vida perquè tu vixques ab dos vides, ab la tua e ab la sua, e axí no stimaràs 

la tua, ans si és mester la dexaràs perquè vixques ab la sua» (f.173d). 
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Ludolf de Saxònia, però, de caràcter més ponderat, no abraça les efusions 

apassionades amb què la pràctica d'aquesta tècnica de concentració mental es va 

manifestar dins del franciscanisme. Un exemple d'aquest extrem el representa, per 

exemple, l'activitat asceticomística d'Ubertí de Casale, que manifesta en el pròleg del 

seu AVCJ sentir una unió tan viva amb els fets contemplats que la seua ànima es 

transformava no ja en Crist, sinó en els animals i elements inanimats presents en el 

misteri de la nativitat, com l'ase, el bou, el pesebre o el fenc: 

 

«Fateor quod tante me unione iungebat sibi, ut non tam preterita recolere quam presentia iugiter 

mihi videretur inspicere. Et nunc me asinum, nunc bovem, nunc presepium, nunc fenum super quod 

iacebat, nunc sibi assistentem famulum, nunc sibi congenitum uterinum, nunc uosum parvulum 

Iesum faciebat me mira transformatione sentire in omnibus actibus vite sue» (f.1b).  
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3. Les traduccions romàniques de la VCC 

 

 

La Vita Christi de Ludolf de Saxònia és, juntament amb les anònimes MVC i el De 

contemptu mundi, atribuït a Tomàs de Kempis, una de les obres espirituals de l’Edat 

Mitjana més difoses i més traduïdes a les diferents llengües romàniques
138

. Amb aquests 

trasllats alvulgar es facilita l’accés a l’extensa obra del Cartoixà a un públic lector, com 

més va més nombrós, que  està interessat en la teologia i la contemplació, però que 

desconeix la llengua llatina.  

La primera traducció romànica de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia que ix de les 

premses de la impremta a la península Ibèrica és, precisament, la catalana, enllestida per 

Joan Roís de Corella, que es publica entre 1495 i 1500. El projecte d’edició s’enceta el 

16 de febrer de 1495 amb l’aparició del volum corresponent a la quarta i darrera part de 

l’obra (València, Pedro Hagenbach i Leonardo Hutz), que és la que conté la Passió, 

l’episodi de la vida de Crist que més interés despertava, sens dubte, entre els lectors. 

Tant és així que, per satisfer la demanda, el 6 de novembre del mateix any apareix una 

nova edició de Lo Quart del Cartoxà, que es tornarà a imprimir encara el 1513 a la 

ciutat de València. El segon volum que veu la llum és Lo Terç, publicat a València 

(probablement, el 1495) per  Lope de la Roca
139

. A la iniciativa editorial d’aquest 

impressor devem també la primera edició de Lo Primer, acabada a València el 13 

d’abril de 1496, i que es reeditarà a Barcelona el 1518. L’edició del Vita Christi es 

completa el 1500, ja mort Roís de Corella, amb la publicació a València de Lo Segon 

del Cartoixà, atribuïda pels principals repertoris a l’impressor Cristòfor Cofmann. 

                                                           
138

 La VCC compta també, evidentment, amb diverses traduccions a les llengües germàniques. Bodenstedt 

(1944: 20-21) dóna compte d'una primerenca traducció al neerlandés, la Leven van Jezus, que degué estar 

enllestida pels volts del 1400, i que es va difondre a través de diversos manuscrits. Comenta, a més, 

l'existència d'una altra versió holandesa impresa el 1487 a Anvers, l'èxit de la qual certifiquen les vuit 

edicions que es van fer en només trenta-dos anys. L'alemany i l'anglés comptaren solament amb 

traduccions parcials de la VCC. En el cas de l'alemany, a més dels fragments solts que ens han pervingut, 

cal destacar que cap al 1470 es van publicar, aplegades en un volum, les oracions que tanquen els capítols 

de l'obra de Ludolf. En anglés es conserven dos manuscrits (British Museum Ms. Additional 16609 i 

Edinburgh University Library Ms. 22) que contenen la traducció de diferents parts, no coincidents, de la 

VCC (Branco da Silva, 2006: 30). A més d'aquests fragments, caldria tenir en compte els passatges de 

l'obra de Ludolf que el metge i impressor alemany Ulrich Pinder incorporà al seu Speculum Passionis 

Domini Nostri Ihesu Christi, publicat a Nuremberg el 1507, i que John Fewterer, frare de l'abadia de Sió, 

va traduir a l'anglés el desembre de 1533 sota el títol The Myrrour or Glasse of Christes Passion (Wyvill, 

2010), en el que suposa una transmissió indirecta i parcial de la VCC en llengua anglesa. Molt més 

tardanament, el 1887, es va traduir a l'anglés els capítols de l'obra de Ludolf referits a la Passió, de la mà 

del jesuïta Henry James Coleridge (Bodenstedt, 1944: 21). 
139

Lo Terç no porta data d’edició, però Martí de Riquer (1985
4
: 130), seguint els bibliòfils R. Miquel i 

Planas i J. Ribelles Comín, el suposa del'any 1495. 
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 L’any 1495 s’edita a Lisboa la traducció portuguesa de la Vita Christi de Ludolf, 

coneguda com a Livro da vida de Jesu Cristo, que devem a la iniciativa editorial dels 

impressors Valentim Fernandes de Morávia i Nicoláu de Saxônia
140

. El projecte 

d'edició, sufragat per dona Elionor de Viseu, reina de Portugal, esposa del rei Joan II, 

s’enceta també amb la publicació de la quarta part, que veu la llum el 14 de maig, és a 

dir, només tres mesos després de la impressió del Quart del Cartoixà de Corella. La 

primera part ix de les premses el 14 d’agost de 1495; la segona, el 4 de setembre, i, 

finalment, la tercera, el 20 de novembre. En la realització d’aquesta traducció, que ja 

estava enllestida en desembre del 1446, i que va circular manuscrita abans de l’arribada 

de la impremta, participaren segurament diversos frares del monestir cistercenc 

d’Alcobaça, per bé que sovint s’ha atribuït en exclusiva a la mà d’un d’ells, conegut 

com Bernardo d’Alcobaça, que arribà a ser abat del monestir de sant Pau, situat prop de 

Coïmbra
141

. 

L’any 1501, el frare franciscà Ambrosio Montesino enllestia una bellíssima traducció 

al castellà de la Vita Christi de Ludolf, feta «por mandado de los christianíssimos e muy 

poderosos príncipes el rey don Fernando e la reyna doña Ysabel» (f.3rb), és a dir, els 

Reis Catòlics
142

. Aquesta traducció, dividida també en quatre parts i coneguda com a 

Vita Christi cartuxano, s’edita per primera vegada a Alcalà de Henares entre els anys 
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 Comptem amb una edició moderna d’aquest text preparada pel P. Augusto Magne (1957), que presenta 

la reproducció facsímil de l'edició incunable acarada amb la transcripció del text transmés pels 

manuscrits. Es tracta, per tant, d'una edició que no té un caràcter filològic i, a més a més, dissortadament 

incompleta.  
141

 Branco da Silva (2006: 4-5; 17-18; 1047) assenyala que, a més dels manuscrits pertanyents a l'abadia 

cistercenca d'Alcobaça, conservats a la Biblioteca Nacional de Lisboa (mss. Alc. 451-454), que contenen 

les quatre parts de l'obra, la traducció portuguesa de la primera part es conserva completa en un manuscrit 

de l'Arquivio Nacional da Torre do Tombo (IAN/TT Liv. núm. 33, CF 89) i, molt parcialment (només 

alguns folis, que es corresponen als capítols 43, 44 i 46 de la VCC), en un altre de la Biblioteca Pública 

d'Évora (ms. BP, Pergaminhos de Capas de Livros, Pasta 4, Doc. 3 i 4). Així mateix, fa notar que, 

almenys parcialment, la versió portuguesa tingué una circulació primerenca, que podem situar ja en les 

primeres dècades del s. XV. De fet, D. Duarte inserí la traducció de l'oració final del capítol 37 de la VCC 

en el Livro dos Conselhos, i aprofità bona part del capítol 8 de l'obra de Ludolf per a elaborar el capítol 87 

del seu Leal Conselheiro, «fragmento que corresponde, com variantes pouco significativas, à tradução 

actualmente conhecida, que veio a público em 1495» (Branco da Silva 2006: 10). Sobre les 

circumstàncies que acompanyaren la gestació de la versió portuguesa i la discussió, encara no resolta de 

manera concloent, sobre l'autoria de la traducció, veg. també Nunes (1929), Martins (1956, 1960), 

Nascimento (1999, 2001), Anselmo (1997) i Branco da Silva (2001, 2003, 2005, 2006 i 2009). 
142

 L’interés dels reis Catòlics per la VCC en particular i per les VC en general és ben remarcable. A més 

d’ordenar la traducció castellana de Montesino, sabem que, segons la documentació exhumada per  Martí 

de Riquer (1985: IV, 117), el 24 de març del 1496 el rei Ferran el Catòlic escriví a Diego de Torres, batlle 

general al regne de València, per tal que li comprés i li enviés la traducció del Cartoixà feta per Corella. 

Un any més tard, el 1497, es publica pòstumament la Vita Christi de sor Isabel de Villena, en aquest cas a 

requeriment de la reina Isabel la Catòlica (Hauf 1990: 323).  
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1502 i 1503, gràcies a la generositat del mercader García de Rueda
143

. A aquesta 

primera edició, que inaugura les premses d’Alcalà, seguiran, almenys, dues edicions 

més realitzades a Sevilla, i degudes a l’impressor Joan Cromberger: una veu la llum 

entre els anys 1530-1531 i l’altra s’estampa l’any 1551
144

. 

Fora de l’àmbit de la península ibèrica, cal destacar les traduccions de la Vita Christi 

de Ludolf de Saxònia a dues llengües romàniques més, el francés i l’italià. La traducció 

francesa més antiga és la realitzada per Jean Mansel (c.1400-c.1473), historiador i 

administrador del Duc de Borgonya Felip I el Bo, titulada Vie, passion, et vengeance de 

nostre seigneur Jhesu Christ, que tot sembla indicar que es va concloure pels volts del 

1467
145

.Tot i no ser la primera, la traducció francesa més coneguda i divulgada del text 

de Ludolf és la realitzada pel frare franciscà Guillaume Lemenand, a requeriment del 

conestable de França Joan de Borbó, durant els primers anys del regnat de Carles 

VIII
146

. L’editio princeps d’aquesta segona versió, titulada Le grand Vita Christi, fou 

publicada sense indicació de la data, del lloc de publicació ni del nom de l’editor, per bé 

que tot fa indicar que veié la llum amb posterioritat a l'any 1483. L'obra es va editar 

també a Lió l’any 1487, a despeses de Jacques Buyer, a les premses de l’alemany 

Matthieu Huss, el primer impressor establert en aquesta ciutat, a qui devem també una 

altra edició d’aquesta obra, publicada l’1 de març de 1493. Aquesta mateixa traducció 

de Lemenand ha estat editada diverses vegades a París durant durant l'última dècada del 

segle XV i la primera dècada del XVI, dada que demostra el continuat interés que 

despertà l’obra de Ludolf a França
147

. En el segle XIX apareixen, almenys, dues noves 

traduccions al francés de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia. La primera, titulada Vie 

de Jésus-Christ, és un trasllat molt abreujat de l’original llatí, i es publica abans de 1860 

en dos petits volums. La segona, deguda al també frare cartoixà Florent Broquin, es 

titula La grande vie de Jésus-Christ, i conté una traducció íntegra de l’original llatí en 

set volums, editada a París per C. Dillet entre els anys 1870-1899. En ambdós casos 

comptem amb el testimoni d’un elevat nombre de reimpressions. 
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 En els colofons de les parts segona i quarta llegim que ambues van ser acabades el 1499, mentre que 

en la tercera part figura la data de 1501 (Branco da Silva: 10). 
144

 Sobre l'obra lingüística i literària del franciscà Ambrosio Montesino, resulta encara útil la monografia 

d'Álvarez Pellitero (1976), per bé que no incideix en l'anàlisi de la traducció de la VCC. Per a aquest 

aspecte en particular, remetem a Moreno (2013a i 2013b). 
145

 Sobre aquesta versió i el seu traductor, veg. Burgio (1998 i 2000). 
146

 Sobre aquesta versió, veg. Okubo (1995), que qüestiona l'atribució de la traducció a Lemenand. 
147

 És ben probable que, a més de les versions impreses de Mansel i Lemenand, circularen ja abans de la 

segona meitat del s. XV altres traduccions franceses, manuscrites i segurament parcials, d'autors anònims. 
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D’altra banda, la versió italiana més antiga de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia és 

la traduïda i editada per l’escriptor, impressor i humanista italià Francesco Sansovino, 

que va veure la llum per primera vegada el 1570 a Venècia. Aquesta Vita di Giesù 

Christo, que estava dedicada al papa Pius V, es va reimprimir amb correccions dinou 

anys després a la mateixa ciutat de Venècia, aleshores un dels grans centres editorials 

europeus
148

. 
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 Sobre la vida i l'obra del prolífic escriptor i activista cultural Francesco Sansovino, veg. Grendler 

(1969), Carrara (2002), Panzera (2012) i, sobretot, la monografia de Bonora (1994). En el cas italià, no es 

pot descartar la possibilitat que circularen altres traduccions anteriors a la de Sansovino que, tanmateix, 

no ens han pervingut. Bodenstedt (1944: 21) esmenta encara una traducció moderna a l'italià publicada a 

Bolonya el 1867 que no hem sabut localitzar. 
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4. Anàlisi de la tradició textual del Primer del Cartoixà 

 

 

El text del Primer del Cartoixà ens ha pervingut a través de dos testimonis impresos: 

l'editio princeps, realitzada a València el 13 d'abril de 1496 (que hem identificat com a 

V, a partir de la ciutat en què té lloc la publicació) i una segona edició, que veu la llum a 

Barcelona el 16 d'octubre de 1518 (identificada, seguint el mateix criteri, com a B). 

Presentem a continuació les principals característiques d'aquestes edicions: 

 

(V) Primer del Cartoxà, València, 13 d'abril de 1496, Pere Hagenbach i Leonard Hutz a 

expenses de Jaume del Bosch, comanador d'Onda; o bé Llop de la Roca a expenses de 

Miquel Albert. Rúbrica inicial: «Comença lo Primer del Cartoxà, arromançat, corregit, 

smenat y ben examinat per lo reverend e magnífich mestre Joan Roïç de Corella, 

cavaller e mestre en sacra Theologia» (f. VIIra). Colofó: «Acaba la primera part del 

Cartoxà en la vida de Jesús,Déu hi Senyor nostre, trelladada de latí en valenciana 

llengua per lo magnífich hi reverend mestre Joan Roïç de Corella, cavaller hi mestre en 

sacra Theologia, hi per ell mateix corregit, smenat hi ben examinat, a pregàries del molt 

reverend hi magnífich frare Jaume del Bosch, cavaller religiós del sagrat orde de la 

sacratíssima Senyora nostra Verge Maria de Montesa. Stampat en la insigne ciutat de 

València, a tretze de abril, any de la salut nostra MCCCCLXXXXVI» (f. CXXXXIII 

vb). El text està precedit a) d'un pròleg de Corella: «Pròlech del trellador» [sic], dedicat 

a Jaume del Bosch (f. IIra), i b) del prefaci de Ludolf de Saxònia: «Pròlech del 

benaventurat doctor hi excel·lent contemplatiu Ludolpho cartoxà en la vida de Jesús, 

Déu hi Senyor nostre, seguint hi postil·lant los sagrats evangelis» (f. IIva). Clou 

l'exemplar, després de la taula dels capítols, la composició corellana La vida de la 

sacratíssima verge Maria, mare de Déu, senyora nostra, en cobles de rims strams (s.f.). 

[Exemplars: Barcelona, BC, 10-VI-14 (a); Barcelona, BC, Marès I-65; Cagliari, 

Università di Cagliari. Biblioteca; Cagliari, Università di Cagliari. Biblioteca; Palma, 

Biblioteca Municipal, exemplar no localitzat; Palma, Biblioteca  Municipal, exemplar 

no localitzat; Madrid, Biblioteca de la Casa Ducal de Alba, V-21; Madrid, BNE, 

INC/1237; Madrid, BNE, INC/1367; Madrid, BNE, INC/2736 (1); Madrid, Biblioteca 

de Palacio, I/87; Madrid, Biblioteca de Palacio, I/215 (1); Osca, Biblioteca Pública 

Provincial, I/A-96; París, BNF, Rés D. 1990 (1); Ripoll, Biblioteca Lambert Mata; 
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València, BH, Inc. 173; València, BH, Inc. 179; Àvila, Biblioteca Pública, Cat. Prov. 

2886 (1)].
149

 

 

(B) Primer del Cartoxà, Barcelona, 16 d'octubre de 1518, Joan Rosenbach, a expenses 

de Joanot Trinxer, ciutadà de Barcelona. Rúbrica inicial: «Comença lo Primer del 

Cartoxà, arromançat, corregit, smenat y ben examinat per lo reverend e magnífich 

mestre Johan Roïç de Corela, cavaller e mestre en sacra Theologia» (f. VIIra). Colofó: 

«Acaba la primera part del Cartoxà en la vida de Jesús, Déu hi Senyor nostre, trelladada 

de latí en valenciana lengua per lo manífich [sic] hi reverend mestre Joan Roïç de 

Corella, cavaller hi mestre en sacra Theologia, hi per ell matex corregit, smenat hi ben 

examinat. A pregàries del molt reverend y magnífich frare Jaume del Boch [sic], 

cavaller religiós del sagrat orde de la sagratíssima senyora nostra Verge Maria de 

Montesa. A despeses de Joan Trinxer, mercader de libres, ciutadà de Barselona. 

Estampat en la insigne ciutat de Barselona per mestre Joan Rosembach, alemay [sic], a 

XVI del mes de octubre, any MDXVIII» (s.f.). El text està precedit a) d'un pròleg de 

Corella: «Pròlech del trellador» [sic], dedicat a Jaume del Bosch (f. IIra), i b) del prefaci 

de Ludolf de Saxònia: «Pròlech del benaventurat doctor hi excel·lent contemplatiu 

Ludolpho cartoxà enla vida de Jesús, Déu hi Senyor nostre, seguint hi postil·lant los 

sagrats evangelis» (f. IIva). Clou l'exemplar, després de la taula dels capítols, la 

composició corellana La vida de la sacratíssima verge Maria, mare de Déu, senyora 

nostra, en cobles de rims strams (s.f.). [Exemplars: Barcelona, Ateneu Barcelonès, 84-

II; Barcelona, Universitat de Barcelona, B-58/2/7; Barcelona, Universitat de Barcelona, 

B-58/2/8; Palma, Biblioteca Pública de l'Estat, S.E. 47; Montserrat, Monestir, Segle 

XVI 4º. 64; Vic, Biblioteca Capitular, MEV: XVI-1752].
150

 

 

 

 L'acarament dels dos testimonis suara descrits permet extraure les conclusions 

següents: 

 

a) que V constitueix una edició molt acurada, que no presenta omissions ni llacunes 

significatives. Les lliçons incorrectes són mínimes i els errors tipogràfics escassos. 

 

                                                           
149

Veg. Biteca, manid 1821. 
150

Veg. Biteca, manid 2494. 
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b) que B va ser feta prenent com a base el text de l'edició incunable valenciana, i que no 

conté canvis significatius respecte deV, si exceptuem alguns hàbits gràfics, que tampoc 

no són sistemàtics. Es tracta, en general, d'una edició feta amb molta menys cura que V: 

presenta omissions significatives, bastants lliçons errònies inombrosos errors 

tipogràfics. D'altra banda, no sol esmenar els errors de l'edició incunable de 1496, a 

excepció, en alguns casos, dels errors tipogràfics més evidents. Expliquem a 

continuació amb més detall els fenòmens que acabem d'apuntar. 

 

 Un primer aspecte que crida l'atenció en llegir el text de B és la profusió d'errors 

tipogràfics i de composició, que van molt més enllà de la confusió habitual entre n i u o 

p i b, cosa que revela la notable descurança del caixista, que té problemes seriosos a 

l'hora de diferenciar la e i la a tant en posició tònica com àtona (probablement per 

confusió amb la vocal neutra del català oriental), i que fins i tot ortografia algunes 

paraules a la castellana, tret que pot apuntar a la seua ascendència no catalanoparlant: 

 

 – y reposaran les vostres ànimas (f. 2c; ànimes V) 

 – de peccats y vicis se aperte (f. 2d; aparte V) 

 – te pertiràs de aquesta present vida (f. 3a; partiràs V) 

 – en latres de or (f. 9b; letres V) 

 – per la cura y ènsia (f. 17c; ànsia V) 

 – hi poran star èngels (f. 17d; àngels V) 

– les delectacions carnales (f. 17b; carnals V) 

– perquè totes les generaciones li diguen benaventurada (f. 26ab; generacions V) 

– quines afflictiones y fretures (f. 34a; afflictions V) 

– porque mirant lo coneguéssem (f. 34b; perquè V) 

– entre generaciones bàrbares (f. 37d; generacions V) 

– crexia en fulles y flores (f. 37d; flors V) 

– totes les nostres oraciones (f. 39b; oracions V) 

– la virtut del sacrificio (f. 40a; sacrifici V) 

– set il·luminaciones divines (f. 40b; il·luminacions V) 

– en remissión de pecats (f. 65c; remissió V) 

 

 Un altre error tipogràfic que es detecta amb freqüència és la confusió de les grafies 

que representen les nassals, sobretot en les terminacions verbals, cosa que genera 

problemes de concordança. Heus-ne ací uns quants exemples: 
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 – fruyt de sabor en la qual totes les sabors se tanquem (f. 14a; tanquen V) 

 – los peccadors li pagan grans trobadures: aquella dignitat de Mare de Déu que té per nosaltres (f. 

 19a; pagam V) 

 – Ab devotes oracions y làgremes suppliquen la sua pietat que la’ns comunique (f. 19a; suppliquem 

 V) 

 – de la genealogia del Senyor haven a descriure (f. 28a; havem V) 

 – no·ns deven ensuperbir de la bondat de nostres avis (f. 29b; devem V) 

 – y perquè aquesta virtut en nosaltres se conserve, deven oblidar les nostres bones obres (f. 29c; 

 devem V) 

 – Què poden fer per tu, Déu y Senyor nostre, nosaltres (f. 29cd; podem V) 

 – Axí deuen sperar nosaltres (f. 30d; devem V) 

 – No·ns deven, donchs, alterar si algun sanct sofir greus penes (f. 31d; devem V) 

 – de hon prenen exemple (f. 36c; prenem V) 

 – si no·ns apartam de les occasions que a pecar nos porten, que no pequen és impossible (f. 40b; 

 pequem V). 

 – Treballem [...] perquè pugan meréixer aquella gloriosa circumcisió (f. 40c; pugam V) 

 – Or, donchs, offiran nosaltres (f. 44a; offiram V) 

 – Dóna lo Senyor exemple a nosaltres ab quina solicitud y vigilància deven observar los manaments 

 (f. 46c; devem V) 

 – si nosaltres lo volen rebre (f. 48d; volem V) 

 – si·l perden per nostra culpa no·l podem trobar (f. 59d; perdem V) 

 – Y aquesta pau, per los sagraments la atenyen nosaltres (f. 82c; atenyem V) 

 – nos consella que·ns derroquen en la culpa (f. 87a; derroquem V) 

 – Benaventurats, donchs, són los qui plorem en aquesta present vida, que seran aconsolats (f. 114d; 

 ploren V) 

 

Més enllà d'aquests problemes de composició, l'edició barcelonina de 1518 

introdueix nombroses lliçons deturpades que no es troben en V, i que són fruit d'una 

lectura apressada: 

 

– vengut me han les vostres multiplicades pregàries (f. 2a; vençut V) 

– Vencé la amor de virginitat a la amor de humana vergonya (f. 13b; temor V); «Vicit in ea amor 

 servandae virginitatis, et exclusit ab ea timorem incurrendae maledictionis» (VCC, 14b). 

– ordenant-ho la abundat divina (f. 16b; bondat V) 

– Y alegria y contemplava aquell parlar de Esaïes (f. 17d; legia V); «Unde etiam quidam dicunt, eam 

 tunc actu legisse» (VCC, 20b). 

– Lo fill [...] volgué cridàs la mare, que per ell, qui stava tancat, paraula (f. 25a; parlava V). 

– en laor de la divina bondat palesament los evangelista (f. 25c; evangeliza V); «palam evangelizabat» 

 (VCC, 29b). 

– en lo sangrament de penitència (f. 26d; sagrament V) 
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– La lengua que solament paraula ara parla y profetisa (f. 27c; parlava V) 

– Alguna vegada ho permet la bondat divina perquè, stimant-nos desemparats del seu ajutori, conegam 

 millor la perfectió nostra (f. 31b; imperfectió V); «melius imperfectionem suam videat» (VCC, 37a). 

– Girist de mi la tua casa, y fuý molt torbat (f. 31b; cara V); «avertisti faciem tuam a me» (VCC, 37a). 

– Considerans, donchs, totes aquestes causes (f. 31d; considerades V) 

– les reliquees, superfluïtats y abundàncies (f. 33c; riquees V) 

– per meditació de la sepultura, en special los sagrats evangelis (f. 36c; Scriptura V); «per 

 meditationem Scripturarum» (VCC, 43a-b). 

– los set dons del speritual (f. 40c; Sperit Sant V) 

– hi comunament se opinió (f. 42d; opina V) 

– y en les offertes mostraven la fe que temen (f. 43d; tenien V) 

– En la mirra la sua mortalitat confessen: los corsos morts mirar acostumen (f. 43d; mirrar V) 

– Són fora dels braços de la Sgleya los heretges, excomunicats y scismàtichs, los quals de la unitat de 

 la Esgleya són preciós (f. 50c; precisos V); «qui praescissi sunt ab unitate Ecclesiae» (VCC, 62b). 

– de vermell, que sia prompte de morir per lo Senyor, si mester era; de joch, per spiritual alegria; de 

 verd, per virtuós exercici (f. 51b; groch V) 

– La paret que mirava a les cases dels cavalleries (f. 52a; cavallers V) 

– Herodes manà en la sua mort que molts dels grans y nobles de Judea matasen, perquè la sua mort 

 per força fos plaguda per los juheus (f. 56a; planguda V); «ut sic cogeret Judaeos qui eum oderant, 

 flere in sua morte» (VCC, 69a). 

– mort lo gran Herodes, no volgué que algú prengués real corona, mas partí lo regne en quaranteparts, 

que tetrarchies se nomenen (f. 65a; quatre V); «regnum Judaeorum in  quatuor Tetrarchias 

divisum fuerat» (VCC, 81a). 

– lo Baptista, del qual no contempla en les sues viandes, ni vi en lo seu beure (f. 66c; contem pa V); 

 «qui panem etiam vesci renuit» (VCC, 83a). 

– És la costuma cristiana vida (f. 73c; comuna V) 

– per la declaració que ha sentit en les culpes, que senta algunes temporals penes (f. 77a; delectació 

 V) 

– Spantà’s y tenim lo Batista (f. 80d; temé V) 

– semblant a la piadosa cuberta de la neula (f. 83d; píndola V) 

– Axí com en lo desert, hon hi ha fam, lo temptà de gola; sobre la altitud del temple, una glòria

 (f. 87d; de vanaglòria V) 

– stimà Lucifer que portant per l’ayre lo Senyor se elevaria en una glòria (f. 88c; vanaglòria V) 

– En dos maneres aquests inichs fariseus erraven: la primera, que estàvem que ells eren justs y 

 virtuosos (f. 108d-109a; stimaven V) 

– la sua infinitat y misèria (f. 136b; infirmitat V); «infirmitatis suae necessitate coactus» (VCC, 182b). 

– los ipòcrits, en les propietats, y quand lo que volen se acaba, parlen lengua de laors hi gràcies a la 

 bondat divina (f. 139b-c; prosperitats V); «quando sunt in prosperitate» (VCC, 188a). 
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 En alguns casos, les lectiones deteriores estan causades pels errors en la lectura i el 

desenvolupament d'abreviatures. N'oferim a continuació una mostra representativa: 

 

 – segons la tua gràtia misericòrdia salva la misericòrdia ànima (f. 9c; gran, mia V); «secundum 

 magnam tuam misericordiam salves animam meam miseram» (VCC, 9sc). 

 – al·legant les grans, excel·lents dons y beneficis (f. 10d; gràcies V) 

 – No eren nigromàntichs de art màgica, mas hòmens de gràcia sciència (f. 40d; gran V) 

 – Diu lo Ecclesiàstich:«L’arbre allí starà, honsevulla cayga, sia migjorn, sia la tremontana» (f. 68a; 

 Ecclesiastés V) 

 – Y algú no dubte que són de gràcia virtut y efficàcia (f. 71c; gran V); «non dubium quin verba sint 

 magnae efficaciae» (VCC, 90a). 

 – Entre so y veu és gràcia differència (f. 73c; gran V) 

 – qualsevol creatura, per gràcia que sia, si a Déu se acompara, és no res (f. 74d; gran V); «homo 

 quantumcumque magnus» (VCC, 84b). 

 – Gràcia és dels pecadors la sperança, que lo Fill de Déu és vengut per ells en la terra (f. 109c; Gran 

 V); «Ecce magna spes peccatorum» (VCC, 143a). 

 – Diu sant Benet (f. 114c; Bernat V); «Unde Bernardus» (VCC, 149a). 

 – No entreu per l’ampla, per la qual pasau a les terrenes penes (f. 138a; eternes V) 

– sobre la terra se prestaren (f. 44b; prostaren V) 

 Al costat d'aquestes lectures errònies, B presenta també els errors per omissió, la 

major part dels quals s'expliquen per homeotelèuton: 

 

 – haguessen descrit les sues terres e regnes (f. 32c V; om. B) 

 – Hi tots los actes hi lochs que del Senyor lo sagrat evangeli recita, tu, per affectió, fes que present y 

 sies, present ho mires; fes-te hu dels apòstols, que ab ell stigues, y més que apòstol (f. 5b V; om. B). 

 – Fon en hun instant lo cors del Senyor format hi l’ànima creada, y l’ànima y lo cors, humana 

 natura, a la divinitat en lo Fill unida en unitat de persona divina (f. 22b-c V; om. B) 

 – Primer la saludà la humil verge Senyora per la sua humilitat profunde: tant quant era més alta, tant 

 per humilitat se feya més baixa (f. 24c V; om. B) 

 – Té lo nom de Jesús virtut que lava les nostres culpes, virtut que·ns sanctifica donant-nos la gràcia, 

 virtut que de tot nos justifica (f. 39b V; om. B); «virtutem ablutivam, quoad peccati maculam; virtutem 

 sanctificativam, quoad ad culpam; et virtutem justificativam, quoad reatum» (VCC, 47a) 

 – Suplique, donchs, Jesús, Déu meu, Redemptor meu, misericòrdia mia (f. 84a V; om. B) 

 – menyspreant lo que ell nos parla, que no·s pot fer que bé consellar nos puga (f. 86d V; om. B) 

 – Axí com digueren los juheus que no stiguessen los cossos en la creu lo dia de festa, axí diu lo diable 

 que en los dies de festes no·ns cruciem (f. 86d V; om. B) 

 – Tenim la hora de la mort incerta y la mort certa, y tenim la misericòrdia certa (f. 119d V; om. B) 
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 Finalment, convé consignar que l'edició barcelonina tendeix a reproduir les lectiones 

deteriores que presenta l'editio princeps, i fins i tot, en bona part dels casos, els errors 

de composició més fàcilment esmenables
151

, com és el cas dels relacionats amb l'ús de 

l'article. Oferim a continuació una mostra representativa dels errors comuns a V i B: 

 

 – diu-ho la Batista (f. 8a VB) 

 – los nostres obres (f. 8b VB) 

 – en sguard de les hòmens (f. 8c VB) 

 – Los ministres de les voluptats, qui són los riquees (f. 4bVB) 

 – nos posam la mà sobre les ulls (f. 20b VB) 

 

 – per la sua maravellosa vida, excelsa doctrina, trancadents miracles (f. 3a VB; esmenem la lliçó: 

 transcendents) 

 – bastava infinits monts sufficientment rembre (f. 11a VB; esmenem la lliçó: mons) 

 – O, benaventurada verge de la rael de Jessé procehida! (f. 14a VB; esmenem la lliçó: verga); 

 «Benedicta virga de radice Jesse» (VCC, 15sc). 

 – Y aquesta és major, però no menys fort que les dos primeres (f. 22b VB; esmenem la lliçó: menor); 

 «tertia commixtio est inferior aliis duabus, sed non minus fortis» (VCC, 25a). 

 – Havem mostrat en lo precedent capítol per lo Evangeli de sant Matheu la verdadera humilitat de 

 Jesús, Déu y Senyor nostre; ací mostrarem per ell mateix evangelista la divinitat sua per la concepció 

 maravellosa (f. 29dVB; esmenemla lliçó: humanitat); «veram ejus humanitatem» (VCC, 35a). 

 – Per delits, de Parahís és stada la nostra pàtria (f. 45a VB;esmenem la lliçó: partida); «a paradisi 

 gaudiis per delectamenta discessimus» (VCC, 54b). 

 – anant y zelant pobretat (f. 45a VB;esmenem la lliçó: amant); «paupertatis amatrix, zelans fortiter 

 pro paupertate» VCC, 54b). 

 – stava aquella gran conca a la porta del tabernacle, en la qual los sacerdots se lançaven quand 

 entraven a offerir los sacrificis (f. 50c VB;esmenem la lliçó: lavaven); «lavabant» (VCC, 62b). 

 – y que stiguesen los tetrarchies que havem nomenat en les sues tetrarchies (f. 65b VB;esmenem la 

 lliçó: tetrarches). 

 – Paraula de sperança dolça y gloriosa, paraula del celestial Regne alegria y gojosa (f. 66b VB;

 esmenem la lliçó: alegra). 

 – Era Johan, que vol dir la Ley, de pèls de camells vestida, y no tenia de lana de anyell una túnica (f. 

 66c VB;esmenem la lliçó: vestit); «Erat Joannes, hoc est lex in Joanne, vestitus pilis cameli» (VCC, 

 83a). 

 – pres lo misteri de la prycació y del baptisme (f. 69d VB; esmenem la lliçó: ministeri); «Joannes 

 officium Baptismi non propria auctoritate usurpaverit» (VCC, 87a). 

                                                           
151

 Sobta trobar reproduït en B, per exemple, un error de composició present en V com el que reportem a 

continuació, motivat per un salt de línia en l'editio princeps: «Són alguns actes que a la una part y a la 

al[tra] girar se poden, dels quals lo juhí és temerari tra, y en special en dos casos» (f. 134d VB). Notem 

que en l'edició barcelonina la separació de la paraula altra no coincideix amb cap salt de línia. 



101 
 

 – En les quals paraules confuta y condamna de molts pomposos la supèrbia, que si·ls demanen del seu 

 linatge, nomenen aquell qui stimen més indigne, encara que no sia pare ni avi (f. 70d VB;esmenem la 

 lliçó: digne); «respondent nominando aliquem, tenentem statum dignitatis» (VCC, 89b). 

 – Alegrem-nos hi donem glòria a Déu, que són vegades les noces de l’Anyell (f. 96c VB;esmenem la 

 lliçó: vingudes); «quia venerunt nuptiae Agni» (VCC, 125b) [Ap 19, 7]. 

– Tingué atreminent Herodes, quasi zelant la honor y servey de Cesar, manar que·l prenguessen (f. 

101a VB;esmenem la lliçó: atreviment). 

 – La setena beatitut posa per orde lo evangelista (f. 115c VB;esmenem la lliçó: sisena); «Deinde 

 sequitur sexta» (VCC, 150a). 

 – sens algun dubte donarà a nosaltres, fills, ab què sostengam nostra vista (f. 132d VB; esmenem la 

 lliçó: vida) 
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SEGONA PART 

 

Alguns trets generals de la traducció corellana del Primer del 

Cartoixà 

 

5. La versió valenciana de Joan Roís de Corella: usus i tècniques traductològiques 

en  Lo Primer del Cartoixà 

 

Per bé que la Vita Christi de Ludolf de Saxònia ja havia comptat amb una ràpida i 

intensa difusió per les terres de la corona d'Aragó en la versió original, la traducció al 

vulgar efectuada per Roís de Corella facilità encara més la divulgació de l'obra, en 

especial entre el creixent públic lector interessat per la formació espiritual que 

desconeixia la llengua  clàssica, i que fins aleshores no havia pogut gaudir de la lectura 

directa de l'obra. De la mà del mestre en Sacra Teologia, doncs, aquesta magna obrada 

teològica i mística, que tant va influir en els corrents espirituals de l'Europa de l'Edat 

Mitjana, irradiarà amb saba nova la fèrtil tradició contemplativa local i entrarà a formar 

part del bell fons religiós i cultural que ha trobat en la llengua catalana el seu vehicle 

d'expressió. Perquè, si bé és cert que qualsevol traducció manté una relació genètica 

directa amb la seua respectiva font o text d'origen, no és menys evident que aquest text 

resulta ser ja una obra autònoma que convé conéixer i estudiar globalment en el marc de 

la cultura receptora. 

En el cas que ens ocupa, aquest principi general resulta ser encara més evident, si 

atenem al grau d'intervenció del traductor i a la singularitat que presenta el text dins del 

conjunt de les traduccions romàniques de la VCC. En efecte: el trasllat efectuat per Joan 

Roís de Corella constitueix, possiblement, la versió més personal i reelaborada entre les 

diverses traduccions a les llengües neollatines, i aquella en què resulta més fàcil 

resseguir una major intervenció creativa del traductor. Com bé va posar de relleu Albert 

Hauf «no és una versió literal. L'autor sovint bota fragments o abreuja paràgrafs llargs, 

però també afegeix coses de la seua collita que potser serien interessants» (1980: 114, 
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n.76)
152

. És per això que, en coherència amb aquestes observacions, manifestava la 

conveniència de dedicar a l'obra «un estudi detingut» (ibídem) que donara compte de les 

principals intervencions operades per Corella a l'hora de traduir el text original llatí. 

Més de trenta anys després d'haver apuntat aquesta estimulant via d'investigació, encara 

no comptem amb un estudi complet de la intervenció traductològica de Corella, per bé 

que darrerament han estat publicats estudis parcials com el de Furió (2013), referit 

específicament al Terç del Cartoixà o el d'Aguilar (en premsa), centrat en el Quart, que 

contribueixen a corregir aquesta anomalia, motivada en bona mesura pel fet de no 

disposar d'una edició moderna —i menys encara filològica— de l'obra. 

Portar a terme un estudi traductològic complet del Primer del Cartoixà implicaria 

relacionar i comparar sistemàticament la diversitat d'opcions de traducció proposades 

per Corella en funció dels respectius contextos de concurrència. És clar que efectuar una 

tal operació, que suposa una aproximació permenoritzada als múltiples plans o nivells 

que estructuren l'obra (des dels capítols, subcapítols i paràgrafs fins a les unitats menors, 

com les estructures sintàctiques o el lèxic), escapa de les possibilitats d'aquest estudi 

introductori, motiu pel qual ens limitarem a exposar i a exemplificar ací alguns trets 

generals de la traducció corellana que van més enllà dels simples canvis funcionals, tot 

atenent a la naturalesa específica de l'obra i a les modificacions que poden tindre 

implicacions en el plànol del significat o en la configuració del seu receptor model. La 

intenció és, doncs, oferir una visió de conjunt que permeta fer llum sobre la finalitat que 

perseguia Corella a l'hora d'efectuar la seua bella traducció, que es construeix a través 
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 Per a Cingolani (1997: 84), en canvi, tant la traducció de la Vita Christi com la del Psalteri es 

caracteritzen per «la seva manca absoluta d'originalitat pel fet de ser traduccions i no recreacions», i 

«revelen el cansament de qui duu a terme una ulterior renúncia a si mateix, amagant-se més que mai 

darrere les paraules d'altri». Si bé es pot concedir que en la traducció d'ambdues obres Corella és més 

fidel al text de partida que en les proses mitològiques, convé no perdre de vista que aquest fet està 

condicionat per la mateixa naturalesa d'aquests dos textos, que són de caràcter religiós. Per això mateix 

resulten significatius els canvis que introdueix en la seua traducció, que en cap cas es pot considerar 

mancada d'originalitat. Més que amagar-se, els canvis que efectua com a traductor ens el revelen en la 

doble dimensió de lletraferit i teòleg. Més encertades semblen, en aquest sentit, les observacions sobre les 

tècniques traductològiques de Corella efectuades per Wittlin (1997), que, en analitzar les proses dedicades 

a Biblis, Mirra i Santa Anna, estableix tota una casuística basada en el grau de proximitat entre el text 

origen i el text meta, segons la qual, en funció de la intervenció del traductor, hom pot diferenciar entre 

traduccions modulades, amplificades i adaptades. Pel que fa al Cartoixà, tot i no haver-li dedicat cap 

estudi traductològic específic, ha deixat escrites unes observacions en la línia del que havia expressat 

Hauf. Segons Wittlin «Volums tan extensos no conviden a fer-hi interpolacions, i Corella més aviat té 

tendència a abreujar. Tanmateix, pertot arreu introdueix expressions típiques del seu estil, com quan 

tradueix un simple hic amb "en aquesta pobra, dejecta, miserable posada" (Ic19.8), o sermo amb 

"doloroses y profètiques paraules" (Ia9.13), o un dicit amb "amb dolça veu y humil continença dient 

(Id30.1)» (1995a: 8). 
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d'una intervenció coherent i sistemàtica, gens atzarosa i ben planificada, resultat d'un 

coneixement pregon de l'obra i d'anys d'estudi i reflexió teològica. 

A l'hora d'analitzar el modus operandi del traductor valencià hem portat a terme un 

acarament sistemàtic del text traduït per Roís de Corella amb el text de l'original llatí de 

Ludolf de Saxònia, per tal de poder donar compte dels desviaments, canvis o alteracions 

en el sensus que introdueix la versió valenciana. Aquestes modificacions del text 

original llatí s'organitzen al voltant de tota una sèrie de tècniques traductològiques a 

través de les quals el teòleg valencià bé elimina totalment (omissions) o parcialment 

(resums) passatges del text llatí, bé els substitueix per uns altres de semblants o els 

reelabora. A aquestes alteracions del text de partida caldria afegir-hi encara els 

passatges de l'obra en què el traductor valencià introdueix informació nova de la seua 

collita a través d'addicions o amplificacions. En aquests darrers casos, sempre que ens 

ha estat possible, hem tractat d'identificar les fonts a què Corella recorre per tal 

d'ampliar algun passatge de l'original llatí, o bé per substituir-lo per un altre d'alternatiu, 

en el cas dels nombrosos fragments reemplaçats. La presència d'aquests passatges 

extrapolats d'altres fonts ens permet palesar els coneixements i les opcions teològiques 

del traductor valencià, i serveix per a conéixer una mica millor els materials 

complementaris de què disposava a l'hora d'enllestir la seua tasca. La recurrència a 

textos o lliçons alternatius, de més a més, ens ha portat a plantejar-nos, en cada cas, les 

raons que van portar el mestre en sacra Teologia a efectuar una tal intervenció, que 

denota una clara disconformitat amb el text original que s'havia proposat de traduir. 

     Finalment, per tal d'oferir una visió més completa i contextualitzada de la versió 

corellana, hem cregut convenient realitzar una sèrie de cales en la resta de les 

traduccions romàniques, per tal de comparar l'usus del traductor valencià amb el que 

mostren els altres trasllats
153

. Aquesta operació ens ha permés, en primer lloc, 

comprovar que la versió de Roís de Corella constitueix una traducció ex novo del llatí 

que no està influenciada ni mediatitzada per les traduccions romàniques anteriors, i, en 
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 Per a la versió portuguesa partim del còdex d’Alcobaça i seguim la transcripció del P. Magne (1957); 

en el cas de les versions castellana i italiana, que no compten amb edició moderna, oferim una 

transcripció pròpia a partir de testimonis antics. En el cas de la versió italiana, transcrivim el text d’un 

dels exemplars de la primera edició veneciana de 1570 que es conserva en la Biblioteca Nazionale 

Marciana (sig. ANT 27332). Per al text castellà, partim d’un testimoni de l’edició sevillana de 1530 que 

es conserva en la Biblioteca Històrica de la Universitat de València (sig. R-3/101), que hem acarat, sense 

detectar canvis significatius, amb un exemplar de la primera edició (1501), conservat en la Biblioteca 

Nacional de España, i accesible telemàticament a través de la Biblioteca Digital Hispánica. 
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segon lloc, calibrar el grau d'especificitat del trasllat corellà, caracteritzat per un notable 

grau d'intervenció que no troba parangó en la resta de les versions romàniques, que 

presenten en la major part dels passatges una traducció molt més literal o, si més no, 

més acostada al text de partida. 

En efecte: la bella traducció enllestida per Joan Roís de Corella no es pot conceptuar 

com una versió literal, per bé que mostra sempre un elevat grau de fidelitat a l’esperit de 

l’original llatí. Si exceptuem alguns capítols inicials o passatges puntuals de capítols en 

què el grau de reelaboració i de reordenació de la matèria tractada és més acusat, es pot 

dir que, com a norma general, Corella no abandona mai el fil conductor de l’obra de 

Ludolf, que té sempre al davant. Així i tot, a l’hora de traduir-la, el teòleg valencià no es 

plega a la literalitat, i efectua en cada passatge la intervenció que més li interessa, tot 

posant en voga una àmplia gamma de recursos traductològics. 

L’objectiu de les pàgines que segueixen és, precisament, explicar i exemplificar les 

tècniques traductològiques a què recorre Corella en el Primer del Cartoixà a l’hora 

d’acomodar i adaptar en aquest trasllat tan personal a la «valenciana lengua» el 

contingut del text de l’original llatí. Convé advertir, però, que no es pretén donar 

compte de tots els casos de desviació detectats durant el procés d’écart entre l’original 

de Ludolf i la versió corellana (informació a la qual el lector pot acudir tot resseguint les 

notes traductològiques que acompanyen el text de la nostra edició), sinó parar esment en 

alguns passatges que resulten significatius pel fet que permeten il·lustrar l’usus del 

traductor i que, alhora, bé contribueixen a aportar llum al voltant de les seues opcions 

teològiques, bé ens permeten acostar-nos als seus gustos personals, o als que Corella, 

bon coneixedor del públic lector coetani, intuïa que devien tindre els lectors potencials 

de l’obra
154

.   

 

5.1 . Omissions i resums 

La intervenció del traductor que resulta més fàcilment perceptible quan s'estudia el 

trasllat del Primer del Cartoixà és, sens dubte, la tendència a abreujar el contingut de 

determinats passatges de l'original llatí, tot recorrent als recursos traductològics de 

l'omissió i el resum, dels quals donarem compte en aquest apartat. L'anàlisi del conjunt 
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 Fem notar que, per bé que els resultats de l’anàlisi que exposem a continuació se circumscriuen als 

fenòmens traductològics detectats en el Primer, tot fa indicar, pel que hem observat, que Corella segueix 

el mateix modus operandi en la resta dels volums que integren el Cartoixà. 
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de les porcions del text llatí omeses per Corella, que representen aproximadament un 

terç de l'obra, ens permeten palesar fins a quin punt la intervenció del traductor valencià 

és coherent, sistemàtica i gens atzarosa, fruit d'un treball previ de lectura ben atenta de 

l'obra i d'una clara planificació de l'activitat traductològica, en què es té in mente en tot 

moment les necessitats, els coneixements i els gustos dels receptors coetanis del mestre 

en sacra Teologia, als quals s'adreça el seu treball. 

 

5.1.1 Omissions de passatges repetitius 

Una lectura atenta de l'obra ens revela que la causa que motiva la major part dels 

casos en què el traductor valencià recorre al recurs de l'omissió és la necessitat 

d'eliminar el caràcter repetitiu de l'obra de Ludolf de Saxònia, derivat, com hem advertit 

(vid.I §2.3), de la mateixa tècnica compositiva de collage que fa servir el frare cartoixà, 

i que Corella tendeix a corregir simplificant i alleugerint el text. Una bona mostra de 

l'aprofitament d'aquest recurs amb la finalitat assenyalada ens el forneix aquest passatge 

del capítol quinzé («Com romàs lo fadrí Jesús en Jerusalem, y com lo trobaren en lo 

temple», § 11), en què, tot seguint Lc 2, 49, Ludolf glossa el sentit de les paraules amb 

què Jesús respongué a la recriminació de l'atribulada mare, en retrobar el seu fill al 

temple conversant amb els sacerdots, tres dies després d'haver-lo extraviat a Jerusalem 

durant la celebració de la Pasqua:  

Primer: Respòs lo Senyor a la sua verge senyora 

Mare: «Què és açò que·m cercàveu? No sabíeu 

que és mester que yo sia en les coses y negocis de 

mon Pare? Y per ço no m’haveu trobat aquests 

dies, perquè no·m cercàveu en la casa de mon 

Pare.» Quasi dient: «És major rahó que sia en lo 

que mana mon Pare Déu, qui eternament me 

engendra, que no en lo que tu vols, qui 

temporalment me has engendrat home, y en lo que 

vol lo teu spòs, creatura mia, qui ab mi no té algun 

deute» (f. 61a-b). 

VCC: Et ait ad illos, non matrem exasperando, sed 

potius instruendo, dicens: Quid est quod me 

quaerebatis? scilicet inter cognatos et 

consanguineos, cum potius deberetis me quaerere 

in templo, quod est domus Patris mei, et in 

occupatione circa spiritualia. Non est vox 

indignantis, sed humiliter se excusantis et mysteria 

detegentis.Non enim increpat et vituperat, quod 

eum quasi filium quaerunt; sed quasi corrigendo 

verbum matris, quis sibi verus Pater sit, et quid 

potius aeterno Patri debeat, illis et nobis insinuat, 

subdens: Nesciebatis, quia in his quae Patris mei, 

scilicet Dei, sunt oportet me esse, scilicet in 

templo, in doctrina, et in operibus quibus 

manifestetur Pater meus; quasi dicat: potius debeo 

respicere eum cujus sum aeternus Filius secundum 

naturam divinam, quam te cujus sum filius 

secundum naturam humanam, et Joseph cujus 

tantum sum filius nutritius; unde non debetis 

mirari, si vos dimisi propter Patrem aeternum, cui 
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plus teneor. Magis afficiebatur Jesus ad Patrem 

naturalem et aeternum, quam ad matrem 

naturalem et patrem putativum» (pp.74b-75a). 

 

Com es pot apreciar, el traductor valencià opta per oferir en aquest punt una 

traducció més sintètica que corregeix el caràcter repetitiu del text llatí, i que ignora 

conscientment l'explicació que introdueix Ludolf sobre el to de la resposta de Jesús, que 

pretén corregir i no increpar la mare, pel fet que aquesta informació ja s'ha tractat amb 

detall en un passatge anterior de l'obra, del qual el traductor valencià ha donat bon 

compte. En reportar aquest passatge, fray Ambrosio Montesino, traductor de la versió 

castellana, i Francesco Sansovino,  traductor de la versió italiana, segueixen amb major 

o menor literalitat el contingut del text llatí, sense llimar-ne les redundàncies; en la 

traducció portuguesa, en canvi, s'opta també per l'abreujament: 

Montesino: Síguese en el testo: E respondió Christo: «¿Qué necessidad teníades o para qué me 

buscávades? ¿No sabíades que en las cosas que cumplen a la honrra de mi Padre avía yo de estar 

presente?». E respondió esto no por reprehender a sus padres, mas por alumbrarlos más en la fe. E como 

si dixera,según el bienaventurado sant Ambrosio dize: «¿Para qué me buscávades entre los parientes e 

conoscidos?, como me deviérades primero buscar en el templo, porque es casa de mi Padre, e allí me 

hallárades ocupado en las cosas espirituales».  

Y esta palabra de Christo no fue boz de indignado por las palabras de su madre, mas es palabra de 

persona que con humildad se escusa, e de quien escusándose descubre grandes mysterios, ca no los 

reprehende ni injuria porque lo ayan buscado como a fijo, mas quasi corrigendo la palabra de su madre 

enseña a ellos e a nosotros quál era su verdadero Padre y qué es lo que en tal caso es obligado a su 

magestad eterna, diziendo: «¿E no sabíades que en aquellas cosas que cumplen a la honrra de mi Padre 

me avía de acertar presente, conviene saber, en el templo y en la doctrina y en las obras que resplandece 

la honrra de mi Padre?»; e como si dixesse: «Más devo, ¡o, madre mía!, mirar al Señor de quien soy 

eterno hijo según naturaleza divina que a ti, de quien soy hijo según la humana, ni que a Joseph, de quien 

sólo soy fijo según común opinión. E, por esto, no devéys maravillaros de mí en este caso si por tan breve 

tiempo os dexé por la reverencia que devo al Padre eterno, a quien soy más obligado. De donde se sigue 

que más amava Christo al Padre natural y perdurable que a la madre temporal ni que a Joseph, que se 

creýa ser su padre (f. 99a-b). 

 

Sansovino: Et rispose loro, non alterando la madre, ma piutosto insegnandole con dire: «Et perché mi 

cercavate voi?, cioè tra parenti et conoscenti, dovendo voi piutosto cercarmi nel tempio, ch’è casa del 

Padre mio, et nell’occupationi intorno alle cose spirituali». 

 Non è parola di sdegno la sua, ma di persona che si scusi humilmente, et scuopra i misterii. Perché 

non riprende et vitupera perché lo cerchino come figliuolo, ma quasi correggendo la parola della madre, 

scuopre a loro et a noi chi sia il suo vero padre, et ciò che esso debba al suo Padre eterno, soggiungnendo: 

«Non sapete voi che in quelle cose che del Padre mio, cioè Dio, sono, mi è necessario d’essere?, id est, 

nel tempio, nella dottrina et nell’opere, per le quali si manifesti il Padre mio». Quasi dicat: «Io debbo 

piutosto haver l’occhio a colui del quale io sono figliuolo eterno, secondo la natura divina, ch’a te, di cui 

sono figliuolo secondo la natura humana, et a Iosef, di cui sono solamente figliuolo, perch’egli mi è balio. 

Onde non dovete maravigliarvi, se io ho lasciato voi per il mio Padre eterno, al quale io sono molto più 

tenuto».Giesù riguardava molto più al padre naturale et eterno ch’alla madre naturale et al padre putativo 

(f. 42c). 

 

Alcobaça:E disse-lhe Cristo, mais por ensinar a Madre que por a repreender: “Que cousa é a por que me 

buscávees? Nom sabíees que em as cousas que som de meu Padre, scil., de Deus, compria a mim de star, 

scil., no templo emdoctrina e em obras, per que el seja conhocido claramente?” Assi como se dissesse: 



108 
 

"Nom vos devêrees de maravilhar; porque mais devo de esguardar Aquel cujo eternal Filho som segundo 

[a] natureza divinal, mais que a vóS, Madre, cujo Filho som segundo a natureza humanal, e a Joseph, de 

que som solamente criado ou Filho peramádigo e criaçom” (ff. 50d-51a). 

 

El capítol nové, centrat en el relat de la nativitat del Senyor, ens permet constatar de 

nou com el mestre en sacra Teologia recorre a la tècnica de l'omissió amb la finalitat de 

simplificar el caràcter redundant del text llatí de Ludolf. Després de destinar un llarg 

passatge, de clara inspiració bernardiana, al comentari de la pobresa, la penúria i les 

afliccions del cos que acompanyen Jesús des del naixement (§ 9), que són presentades 

com a via règia per a l'edificació espiritual a través de l'exercici de la meditació
155

, 

Ludolf de Saxònia incorpora dues citacions patrístiques de sant Anselm i de sant Joan 

Crisòstom que reflexionen al voltant de la necessitat humana de contemplar la 

humanitat de Crist com a porta o escala d'accés a la contemplació de la divinitat. Es 

tracta, per tant, d'un contingut essencial que constitueix la base del cristocentrisme 

medieval, la divulgació del qual justifica, com hem vist, l'existència d'obres 

cristològiques com la mateixa Vita Christi. Això no obstant, atés que la idea apareix 

repetida en el text llatí, el traductor valencià opta per donar-ne compte tot eliminant-ne 

la reiteració: 

Primer: Diu sant Ancelm: «No podien los nostres 

ulls mirar la divina essència. Ha pres Déu cuberta 

de vincle de nostra carn humana, hi axí, fet home, 

los nostres ulls l’an pogut veure, perquè mirant lo 

coneguéssem, y coneixent lo amàssem, y amant 

treballem atényer a la sua glòria.
156

» 

 

 

 

 

 

 

Diu sanct Crisòstom: «Lo Fill de Déu natural és 

volgut ésser fill de David, perquè fills de Déu fes a 

nosaltres. Volgué que la sua serventa fos mare sua, 

perquè a Déu fes pare nostre. Devallà per nosaltres 

a tanta humilitat nostra, perquè pujàs a nosaltres a 

tanta sublimitat sua. És volgut nàixer segons la 

carn nostra, perquè nosaltres naixquéssem en sperit 

segons la sua gràcia
157

» (f. 34b). 

VCC: Secundum Anselmum, Redemptor noster, 

caecatis luminibus, collirium suae Incarnationis 

apposuit, ut qui Deum in secreto majestatis 

fulgentem videre non poteramus, Deum in homine 

apparentem aspiceremus, aspiciendo 

cognosceremus, cognoscendo diligeremus, 

diligendo summo studio, ad ejus gloriam pervenire 

satageremus. Incarnatus est, ut nos ad spiritualia 

revocaret: mutabilitatis nostrae particeps factus 

est, ut nos suae incommutabilitatis participes 

faceret. Inclinavit se ad humilia nostra, ut nos ad 

excelsa sua sublimaret
158

. 

Et secundum Chrysostomum, Filius Dei naturalis, 

etiam David filius esse dignatus est, ut nos filios 

Dei faceret. Servum suum habere patrem dignatus 

est, ut nobis patrem faceret Deum. Non enim 

frustra, nec vane ad tantam humilitatem ipse 

descendit, sed ut nos ex humili sublimaret. Natus 

est secundum carnem, ut nos secundum spiritum 

renasceremur (p. 40b).  
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 En efecte: la «gran pobretat y misèria» del Jesús infant constitueix «aquella evangèlica perla per la 

qual tot lo que hom té deu vendre», perquè «aquesta és fonament de tot lo spiritual edifici; aquesta és la 

celestial via, fonament de humilitat perfeta; grans són los fruyts que d'ella naxen» (VCC, f. 34a).  
156

Sant Anselm de Canterbury, Liber meditationum et orationum, meditació I: De humanae conditionis 

dignitate et miseria (PL 158, col. 0716C). 
157

Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 2, 2 (PG 57, cols. 25-26). 
158

 Notem que hem pogut constatar que el text omés per Corella prové de la mateixa font cristomiana, per 

bé que en la VCC de Ludolf de Saxònia no se n'identifique l'origen. 
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En l'exemple reportat suara es pot apreciar clarament com el teòleg valencià ofereix 

una versió més sintètica i integrada del text de l'original llatí, tot respectant el contingut 

dels passatges patrístics que incorpora Ludolf de Saxònia en el seu discurs
159

. Ben 

sovint, però, la interpolació d'aquests tipus de passatges al fil discursiu de l'obra 

constitueix, a ulls d'un lector despert com Corella, un fenomen que confereix al text un 

caràcter marcadament reiteratiu, i que aboca el receptor a una lectura repetitiva i 

tediosa. No es tracta, certament, d'una qüestió menor, perquè de fet, com hem tingut 

ocasió d'explicar (I§2.3), està en la base de la tècnica discursiva de l'obra, que recorre a 

aquests tipus de fragments per a progressar en el bastiment de l'explicació glossada del 

text evangèlic, de verbo ad verbum, de la mà de les auctoritates més reputades. El 

teòleg valencià, doncs, conscient del caràcter reiteratiu que suposa la presència d'aquests 

tipus de passatges, tendeix a aplicar les tisores sense gaires miraments, sempre que els 

considera redundants tenint en compte el discurs previ, o prescindibles, d'acord amb els 

seus interessos traductològics. 
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 Cfr. amb els passatges corresponents de les altres versions romàniques, en què no es produeix 

l'abreujament: Montesino:E, según dize sant Anselmo, nuestro Redemptor a los ciegos puso el colirio e 

ungüento de la encarnación, porque los que no podíamos ver al muy resplandeciente Dios en el secreto 

piélago de su magestad lo viéssemos en ábito de hombre en nuestra conformidad, e acatándolo lo 

conociéssemos, e conosciéndolo lo amássemos, e amándolo nos esforçássemos con soberana diligencia a 

entrar en su sancta gloria. E quiso encarnar por provocarnos al amor de las riquezas espirituales, e fue 

hecho participante de nuestra naturaleza mudable por hazernos particioneros de su essencia incomutable. 

E inclinose hasta nuestras cosas, las más humildes, por enxalçarnos hasta la cumbre de sus alturas. E sant 

Grisóstomo dize: «El hijo de Dios natural tuvo por bien de ser hijo de David, e por fazernos hijos de Dios 

quiso tener a su siervo por padre, porque toviéssemos por padre a Dios. Assí que no embalde ni sin causa 

este tan alto Señor descendió a tanta humildad, mas hízolo porque de tan grande menosprecio en que 

estávamos nos enxalçasse. Nasció según la carne porque nasciéssemos según el espíritu» (f. 53d). 

Alcobaça:Segundo Agustinho, “o nosso Remiidor pôs aos olhos cegados o alcofor da sua encarnaçom, 

por tal que nós, que Deus nos segredos da sua majestade veer nom podíamos, o víssemos na humanidade 

sua, em que apareceu, e por tal que, veendo-o, o conhecêssemos, e conhecendo-o o amássemos, e 

amando-o nos trabalhássemos com tôda diligência de ir aa sua glória. El tomou carne por nos chamar aas 

cousas do spíritu; feze-se quinhoeiro da nossa mutabilidade, por fazer a nós quinhoeiros da sua firmeza e 

nom mudança; abaixou-se aas cousas nossas baixas por nos levantar aas suas altas”. E, segundo 

Crisóstomo, “ o  Filho de Deus natural quis seer filho de David por fazer que nós fôssemos filhos de 

Deus. Teve por bem haver o seu servo, scil., David, por padre, por fazer que Deus fôsse a nós padre. Nom 

descendeu, ergo, el em vaão e sem porquê a tanta humildade, mas por alevantar a nós de baixeza. Nasceu 

el segundo a carne, porque nós nascêssemos segundo o spíritu” (f. 30a-b). Sansovino:Et secondo 

Anselmo: «Il nostro Redentore mise l’impiastro della sua incarnatione sugli occhi della cecità, accioche 

noi, che non potevamo vedere Iddio risplendente nel secreto della sua maestà, potessimo guardarlo 

apparendo esso nella forma dello huomo, et guardandolo lo conoscessimo, et conoscendolo l’amassimo, 

et amandolo con sommo studio, cercassimo di pervenire alla sua gloria. S’incarnò per richiamarne alle 

cose spirituali, et fu fatto partecipe della nostra mutabilità, per far partecipi noi della sua incommutabilità. 

S’inchinò alle cose nostre humili, per elevare et inalzar noi alle cose sue sublimi». Et secondo 

Chrisostomo: «Il figliuolo di Dio naturale si degnò di farsi figliuolo di Davit, per far noi altri figliuoli di 

Dio. Si degnò di haver il suo servo per padre, per far che Dio fosse padre a noi. Et non discesse a tanta 

humiltà vanamente, ma per alzar noi, ch’eravamo posti in luogo humilissimo et basso. Nacque secondo la 

carne, accioche noi rinascessimo secondo lo spirito» (f. 21d). 
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Una bona mostra d'exemples que ens permeten il·lustrar aquest comportament del 

traductor a què acabem de fer al·lusió la constitueixen els passatges que reportem tot 

seguit, en què Corella decideix simplificar el text original ometent una citació patrística 

que, si fa no fa, repeteix el mateix contingut expressat prèviament en el fil discursiu 

ludolfí. En el primer, provinent del capítol cinqué («De la concepció del Senyor», §7), 

el trasllat corellà suprimeix un passatge de sant Joan Crisòstom que incideix en la 

solitud de Maria durant la visitació angèlica; en el segon, pouat del pròleg de l'obra 

(«Pròlech del benaventurat doctor hi excel·lent contemplatiu Ludolpho Cartoxà», §16), 

el passatge que el traductor valencià menysté pertany a Sant Agustí, De consensu 

evangelistarum, l.II, c.XXI (PL 34, col. 1102), i centra l'atenció en el diferent ordre que 

van seguir els evangelistes, inspirats per l'esperit Sant, a l'hora de narrar els fets de la 

vida de Crist: 

Primer: No la trobà l’àngel en la carrera, no en la 

plaça, mas sola y tancada, hi ab ella hi dins ella 

totes les virtuts hi gràcies (f.17d).  

VCC: Non igitur in plateis Maria erat, non in 

publico morabatur, intus erat, in penetralibus sola 

sedebat, nec tamen sola tanto virtutum exercitu 

circumsepta. Unde Chrysostomus: «Invenit 

Angelus Mariam, non foris vagantem, sed 

solitariam et contemplationi vacantem: et quia non 

quaesivit gratiam apud mundum, invenit gratiam 

apud Deum» (p. 20a)
160

. 

 

Primer: Si alguna vegada·s troba que·ls gloriosos 

evangelistes una mateixa història diversament 

scriven, la hu alguna vegada calla lo que l’altre 

explica, y alguna vegada lo que ha dit recapitula; a 

vegades ho anticipa, axí com lo Sant Sperit 

influhia en la memòria dels evangelistes. Y axí, 

més certament se mostra la veritat de la ystòria: 

una mateixa sentència en diverses paraules no 

contràries pronunciada (f. 6c). 

VCC: Sed antequam ad Evangelii historiam 

accedamus, scias quod quaedam per Evangelistas 

salubriter, directione Spiritus Sancti, aliquando 

anticipando, vel praeoccupando, quae post dicenda 

erant; aliquando rememorando, vel recordando 

quae omiserant, et aliquando recapitulando, vel 

repetendo quae dicta fuerant, posita sunt: quae 

quamvis aliter conscribi non deberent quam per 

eos, summe utiliter sunt dictata: quia secundum 

Augustinumprobabile est, quod unusquisque 
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 Cfr. amb el text de les altres versions romàniques, en què no es detecta tal extrem: Montesino: Assí 

que no estava en las plaças esta gloriosa Reyna, ni menos se detenía en parte do pudiesse ser vista en 

público, mas estava en apartado y en los más secretos lugares, e con reposo de sancta consciencia; aunque 

no podemos dezir que estava sola, la qual de tantas virtudes estava cercada. E sant Grisóstomo dize: 

«Halló el ángel la Virgen no fuera de su casa perdiendo tiempo, mas solitaria y puesta en contemplación. 

E, porque no buscó gracia acerca del mundo, hallola acerca de Dios» (ff. 26d-27a). Alcobaça:Nom era, 

ergo, Maria nas praças, nem morava em púbrico, mas dentro era em suas câmaras e soo estava: nom soo 

empero de quanta companhia de virtudes que em ela eram. Onde Crisóstomo: “Achou o ângeo Maria nom 

de fora andando, mas solitária e em contempraçom; e porque nom buscou graça acêrca do mundo, achou-

a acêrca de Deus” (f. 14c). Sansovino:Non era adunque Maria nelle piazze, né dimorava in publico, ma 

era dentro, e tutta sola se ne stava nella più secreta parte. Che dico io sola?, poi che era accompagnata da 

tanto essercito di virtù. Dice a questo proposito Chrisostomo: «L’angelo trovò Maria non di fuori come 

vagabonda, ma solitaria et tutta data alla contemplatione. Et perché ella non cercò di haver gratia presso al 

mondo, la trovò presso a Dio» (f. 9b). 
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Evangelistarum, eo se ordine credidit debuisse 

narrare, quo Deus voluit ejus recordationi 

suggerere. Ne tamen turbari possit devotio 

parvulorum, locis debitis, quodam ordine alio, 

prout res gesta, vel dicendi congruentia exigere 

videbatur, in sequentibus per ordinem situantur. 

Non tamen affirmo quod hic sit verus ac certus et 

debitus rei gestae ordo descriptus, quia talis vix ab 

aliquo reperitur expressus (p. 6b)
161

. 

 

Tot i que no constitueix l'opció més habitual, convé tenir present que hi ha ocasions 

en què, davant de passatges repetitius com els que acabem de comentar, el traductor 

valencià segueix un altre criteri per a llimar les redundàncies sense que això comporte 

suprimir la citació patrística. Així s'esdevé, per exemple, en el fragment que comentem 

a continuació, pres del capítol vint-i-sisé («De la primera vegada que·l Senyor lançà los 

qui tenien venderia en lo temple», §7), en què Ludolf de Saxònia fa qüestió del caràcter 

miraculós que va tenir l'episodi de l'expulsió dels mercaders del temple. Segons el frare 

cartoixà, el fet que Jesús tot sol poguera espaventar i expulsar del temple els poderosos 
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 L'actuació de Corella en aquest segon cas tampoc no es repeteix en cap de les versions romàniques: 

Montesino: Mas, antes que nos acerquemos a la hystoria del Evangelio, se deve mirar que por 

endereçamiento del Spíritu Sancto los quatro evangelistas algunas cosas dixeron antes, las quales se avían 

de dezir después, e algunas otras dixeron recordando que se avían dexado de dezir en sus lugares, e 

algunas recapitularon e tornaron a repetir que ya avían dicho primero. E, aunque no las deviessen escrevir 

por otra orden de la que por ellos fueron en manera bien provechosa escriptas, porque, según dize sant 

Augustín, cosa es provable y de creer que cada uno de los evangelistas creyó que contava la hystoria 

evangelical por aquella orden que Dios quiso endereçar su memoria; mas, porque no se turbe la devoción 

de los pequeños, yo señalaré en este libro las tales cosas por otra orden y en sus devidos lugares, según 

que paresce que lo demanda el mysterio acaescido e la conveniencia del dezir. Mas ni por esto no afirmo 

que sea aquí escripta la orden cierta y verdadera y devida de los hechos e dichos admirables de nuestro 

Redemptor, porque esta orden tan complicada apenas se halla espressa ni escripta de ninguno (f. 9b). 

Alcobaça:Mas, ante que cheguemos aa estória do Evangelho, sabe que os evangelistas, per 

encaminhamento do Spíritu Santo, algũas vêzes prepunham e anticipavam algũas cousas que deveriam 

seer ditas depois, e aas vêzes recontavam e repetiam algũas que leixarom, e repricavam as que já ditas 

forom. E ainda que de outra maneira se nom deveriam screver, senom como per êles mui proveitosamente 

som ditadas, porque, segundo Agustinho, cousa provável é que cada uũ dos evangelistas creeo que per 

aquela ordem devia screver o Evangelho segundo per Deus era dado aa sua memória, [todavia], porque se 

nom possa torvar na vida de Cristo a devaçam dos pequenos e parvos, portanto segundo as cousas 

passarom e convém de se dizer, em tal lugar e livro situam-se adiante os ditos evangelhos. Nom afirmo 

pero que esta é a ordenança verdadeira e certa de como se as cousas passarom, porque nom se acha per 

nhuũ expressamente (f. 5b). Sansovino:Ma inanzi che noi entriamo nella historia del vangelo, hai da 

sapere che alcune cose sono salutevolmente poste per i vangelisti, con la scorta dello Spirito Santo, 

anticipando alcuna volta, o preoccupando quelle che erano da dirsi poi, et qualche volta ricapitolando o 

replicando quelle ch’erano state dette; le quali, quantunque non si dovessero scrivere altramente di quello 

che sono state dettate da loro utilmente, perché secondo Agostino è probabile che ciascuno degli 

evangelisti ha creduto di dover narrare con quello ordine che ha voluto Dio ricordar loro le cose, 

nondimeno accioche la divotione de non pratichi non possa interrompersi, ho messo per un certo ordine 

ne luoghi appropriati, quello che pareva che si richiedesse, secondo che le cose fossero fatte o dette. Non 

però affermo che qui sia il vero et certo ordine delle cose fatte, perché a pena che ciò sia ritrovato da 

alcuno espressamente (f. VII). 
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sacerdots fariseus i levites constitueix un clar senyal de la voluntat divina («Divina 

quidem virtus in illo facto operabatur»), que es manifestava aleshores a través d'ell, 

convertit en instrument de la divinitat («Corpus enim Christi erat instrumentum 

divinitati conjunctum»), tal com fa palés externament la llum aterridora amb què li 

resplandien els ulls i la cara («fulgor radiosus et mirabilis egrediebatur de  vultu et 

oculis ejus, virtute divina eos deterrens»). El de Saxònia arredoneix el passatge acudint 

a una citació de sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium 

libri quatuor, l.III (PL 26, col. 152A-B), en què s'insisteix en el caràcter miraculós 

d'aquesta escena de la vida de Crist, tot al·ludint de nou a la resplendor de la divinitat 

que li il·luminava llavors la faç. Doncs bé: la lectura de la versió valenciana ens permet 

constatar que, en encarar la traducció d'aquest passatge, i contràriament a l'opció 

seguida en els exemples anteriors, Corella decideix respectar en aquest cas el fragment 

patrístic i prescindir del passatge inicial de Ludolf per tal d'evitar les repeticions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer: Diu sanct Jerònim: «Molts stimen que fon 

gran senyal y maravellos[os] miracles quand 

resuscità Làzer al quart jorn, que ja pudia, quand lo 

cech de nativitat cobrà la vista, quand sobre les 

jordanes aygües fon ohida la veu del Pare, quand 

en lo mont de Thabor transfigurat mostrà la 

corporal glòria. A mi sembla que, en tots los seus 

miracles, aquest és lo més admirable: que hun 

home humil, pobre, dejecte, lo qual aprés 

crucificaren, mirant los avars sacerdots fariseus y 

levites los seus guanys axí lançar del temple, 

derrocar les taules, trencar les cadires, scampar les 

pecúnies, y fer tals actes que hun exèrcit no y 

bastava. Una lum y resplandor siderea dels seus 

ulls radiava, que la sua divina magestat resplandia 

en la sua deífica luminosa cara» (f.99a). 

VCC:Alio modo, quia inter cetera miracula potest 

maximum reputari signum, quod cum flagello uno 

Jesus de templo solus, et parum adhuc reputatus, 

ejecerit multitudinem hominum. Divina quidem 

virtus in illo facto operabatur, quae apparebat in 

effectu cum volebat. Corpus enim Christi erat 

instrumentum divinitati conjunctum; et ideo 

quidam fulgor radiosus et mirabilis egrediebatur 

de  vultu et oculis ejus, virtute divina eos 

deterrens: quo territi sacerdotes et Levitae, et alii, 

non audebant, nec poterant ei resistere. Sicut et in 

Passione, vox illa divinitatis quodammodo 

instrumentum erat, quo magnam armatorum 

multitudinem legitur postravisse. 

Unde Hieronymus in Matthaeo, de secunda 

ejectione sic habet: «Plurimique arbitramur 

maxima esse signorum, quod Lazarus suscitatus 

est, quod caecus ex utero lumen accepit, quod in 

Jordane vox audita sit Patris, quod transfiguratus 

in monte gloriam ostendit triumphantis; mihi 

autem, inter omnia signa quae fecit Dominus, hoc 

videtur esse mirabilius, quod unus homo et illo 

tempore contemptibilis, et in tantum vilis, ut 

postea crucifigeretur, Scribis et Pharisaeis contra 

se saevientibus, et videntibus lucra sua destrui, 

potuerit ad unius flagelli verbera tantam ejicere 

multitudinem, mensasque subvertere, et 

confringere cathedras, et talia facere quae infinitus 

non fecisset exercitus. Igneum enim quoddam 

atque sidereum radiabat ex oculis ejus, et 
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divinitatis majestas lucebat in facie» haec 

Hieronymus (p.129b). 

 

La resta de traduccions romàniques, en canvi, segueixen de prop el text de Ludolf de 

Saxònia, sense prescindir-ne de cap porció. Reproduïm a continuació, a tall d'exemple, 

el text de la versió castellana: 

Montesino: Y la segunda, que entre los otros miraglos puede ser avida por maravilla muy grande, es que 

estando tan desacompañado y no tenido aún en grande acatamiento, oviesse lançado del templo tan gran 

multitud de hombres con un açote; porque, cierto, la virtud divinal obrava en él en aquella hora, la qual se 

mostrava quando quería, porque su cuerpo sacratíssimo era instrumento ayuntado a la divinidad, de donde 

vino que procedió dél en aquella hora un resplandor maravilloso lleno de rayos. Y procedía de su cara y 

de sus ojos una refulgencia divina que los espantava. Y por esto, temorizados los sacerdotes y levitas e los 

otros, no osavan resistir a lo que entonces hazía, así como en su passión aquella boz con que habló fue en 

alguna manera boz de su deidad, la qual se lee aver derrocado en tierra muchos hombres de armas. 

Onde sant Hierónymo dize, hablando de la segunda vez que el Señor echó del templo a los que 

mercavan y a los que vendían y las mercadurías: «Muchos pensamos ser de las mayores maravillas de 

Christo la resureción de sant Lázaro, y aver recebido vista el que del vientre de su madre nasció ciego, y 

la boz del Padre que fue oýda en el Jordán, y que fue transfigurado en el monte de Thador, mostrando allí 

su gloria bien como gloria de triumphante. Mas a mí me paresce que entre todas las maravillas que hizo 

es de más admiración que un hombre solo, y en aquel tiempo tenido en menosprecio e por tan desechado 

e baxo, y que después de pocos días fue crucificado, que estando los escrivanos y los phariseos dentro en 

sí mesmos raviosos y en ponçoñosa manera encruelescidos, y enojados en ver sus ganancias destruydas, 

aya podido con solos golpes de un açote o cordel torcido lançar tanta multitud de gente del templo, e aya 

desbaratado y destruydo las mesas y quebrantado las sillas, y fecho tales cosas que una hueste infinita de 

cavallería no las pudiera hazer. Mas esto hizo porque le procedía de sus ojos un resplandor como 

refulgencia de estrellas e como huego esclarescido en germosa diversidad de rayos, con que ponía temor a 

sus adversarios, y tanbién porque la majestad de su persona divina resplandescía en su cara». Lo de suso 

es de Hierónymo (f. 169b-c). 

 

 

Constitueix també una altra actuació singular en aquest punt la que ens revela aquest 

fragment del capítol disseté («De l’offici hi vida de Johan Baptista», §15), en què el text 

llatí, tot glossant el passatge evangèlic de Lc 3, 10-11, introdueix una reflexió sobre la 

necessitat de fer almoina i el moment més escaient per a portar-la a terme, que es 

basteix a partir de la incorporació de tres citacions patrístiques: la primera, pouada de 

sant Basili de Cesarea, i les altres dues degudes a sant Gregori Magne. Tant la citació de 

sant Basili com la inicial del papa Gregori resulten en bona mesura coincidents, i 

repeteixen una informació aportada prèviament pel frare cartoixà: l'obligació que té el 

cristià de fer arribar a mans del proïsme necessitat allò que posseeix en abundància i que 

no necessita per a sobreviure. La segona citació gregoriana, en canvi, glossa el passatge 

des d'un altre punt de vista, centrant l'atenció en la conveniència d'exercitar la virtut de 

la caritat en els temps de la tranquil·litat, per poder arribar a donar la vida, si cal, en el 

temps de la persecució. A l'hora de traduir aquest fragment de la VCC, Roís de Corella 

respecta el passatge introductori de Ludolf, en què s'aporta el text evangèlic glossat, i a 
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continuació, per a llimar el caràcter repetitiu de les dues citacions patrístiques inicials 

(la de sant Basili i la primera de sant Gregori), ofereix un breu extracte del contingut 

d'aquestes, tot ometent-ne les fonts. Es tracta, per tant, d'una solució alternativa a les 

que havíem vist anteriorment, perquè ni respecta totalment les citacions patrístiques ni 

les elimina per complet. Finalment, fem notar que el traductor valencià ofereix íntegre 

el text de la segona citació gregoriana, pel fet que aporta un contingut novedós: 

 

Primer: Ohint los pobles les menaces y perill[s] de 

les eternes penes, temerosos a Johan enterroguen, 

dient: «Donchs, què farem nosaltres? Aparellats 

stam fer lo que·ns manes. Corregeix la nostra 

vida!» No tarda lo Baptista respondre: «Qui té dos 

vestidures, done al qui no·n té la una, y per lo 

semblant de les viandes.» Hi axí devem entendre 

qualsevol cosa que no sia mester per a nosaltres, 

considerant discretament la necessitat del stat y de 

la persona nostra, y aprés la del prohisme.  

 

 

 

Donar almoyna és acte necessari quand lo 

prohisme strema necessitat lo asetja, si tu en 

aquella mateixa necessitat no staves. Però guarda 

que l’amor qui a tu y als béns desordenada portes 

no t’engane que stimes necessitat lo que·t sobra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diu sant Gregori: «Lo qui en temps de 

tranquil·litat no dóna per amor del Senyor la 

vestidura, com en lo temps de la persecució donarà 

la vida? Donchs, la virtut de caritat, perquè en la 

persecució no sia vençuda, és mester que en la 

tranquil·litat per misericòrdia se exercite; y axí, 

primer lo cristià donar los béns per amor del 

VCC: Turbae vero comminationem gehennae pro 

operibus malis, et omissione bonorum audientes 

territi interrogabant Joannem dicentes: Quid ergo, 

ne excidamur, et in ignem mittamur, faciemus et 

operabimur? Quasi dicerent, vitam nostram 

corrigere parati sumus. Et respondens dicebat 

turbis: Qui habet duas tunicas, id est, vestimentum 

superfluum, det quod superabundat, non habenti; 

et qui habet escas superfluas similiter faciat; et ita 

intelligendum est de aliis rebus quibuscumque 

quae superfluunt, considerata convenienti 

necessitate status personae. 

 

Unde Basilius: “Hinc autem docemur, quia ex 

omni eo quod affluit supra proprii victus 

necessitatem, tenemur erogare illi qui non habet 

propter Deum, qui quaecumque possidemus 

largitus est.” Unde et Gregorius: “Quia enim in 

lege scriptum est: Diliges proximum tuum sicut 

teipsum, [Mt 19, 19]minus proximum amare 

convincitur, qui non cum eo in necessitate illius 

etiam ea quae sibi sunt necessaria partitur. Ubi 

sciendum, quod duas tunicas habere, est ultra 

necessitatem aliquid superfluum habere; non 

habens autem, potest intelligi existens in 

necessitate extrema, vel citra necessitatem, quae 

aliter absque periculo potest probabiliter transiri; 

tunc dicendum quod habens sic superflua, quod 

ultra necessitatem sui et suorum, quorum cura et 

nexus major ex charitate sibi incumbit, ea habet, et 

absque illis potest transire, ex praecepto tenetur 

non habenti, existenti in extrema necessitate dare; 

aliter sibi suum aufert, et vitam, cum in tali 

necessitate sic superflua illi sint tanquam debita 

sua, quantum ad ipsius necessitatem pertinet. Si 

vero non habens sit citra extremam necessitatem, 

tunc dare non cadit sub praecepto sed sub consilio. 

Hic probatur homo, et apparet in parvo quid 

facturus esset in magno"
163

.  

Unde idem Gregorius: "Qui tranquilitatis tempore 

non dat pro Deo tunicam suam, quomodo in 

persecutione daturus erit animam suam? Virtus 

ergo charitatis, ut invicta sit in perturbatione, 

nutriatur per misericordiam in tranquillitate; 

quatenus omnipotenti Domino primum discat sua 

impendere, postmodum se" (pp. 85b-86a). 
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Senyor aprenga, y aprés la vida.
162

» (f. 68b). 

 

Tampoc en aquest cas s'observa una intervenció traductològica equiparable en la 

resta de les versions romàniques, que segueixen de prop el text llatí. Il·lustrem la 

circumstància recorrent en aquest cas a la versió italiana: 

Sansovino:Ora le turbe, uendo le minaccie del fuoco per l’opere cattive, et per lo non curarsi delle buone, 

sbigottite, interrogavano dicendo: «Adunque, per non esser tagliati et gettati nel fuoco, che faremo et 

opereremo?». Quasi dicessero: «Siamo apparecchiati a corregger la vita nostra». Et rispondendo, diceva 

alle turbe: «Chi ha due tonache, cioè vestimento soverchio, dia quello che soprabonda a chi non ha, et chi 

ha cibo soverchio faccia il simigliante». Et il medesimo si debbe intendere di tutte l’altre cose che 

sopravanzano, considerata la conveniente necessità dello stato della persona. 

 Onde Basilio dice: «Da questo siamo ammoniti che di tutto quello che avanza oltra la necessità del 

proprio vivere, siamo tenuti a darne a chi non ha per amor di Dio, il quale n’è stato largo di tutto quello 

che noi possediamo». 

 Onde Gregorio dice: «Perché nella Legge è scritto: “Ama il prossimo tuo si come te stesso”, colui è 

convinto di amare meno il prossimo, il quale non parte con lui nelle sue necessità delle cose che gli sono 

necessarie». 

 Ove si dee sapere che l’haver due tonache è haver alcuna cosa di soverchio oltra il bisogno. Ma chi 

non ha si può intender che sia in estrema necessità o in bisogno, la quale altrimenti non si può 

probabilmente passare senza pericolo. Et allora è da dire che chi ha cose così soverchie, le ha oltra la 

necessità sua et de suoi, la cura et legame de quali dee in lui esser maggiore per la carità. Et [se] senza 

quelle può passare, di precetto è tenuto a dare chi, non havendo, si trova in estrema necessità. Altrimente 

toglie a sé il suo et la vita, conciosia che in cotal necessità le cose così soverchie gli siano a lui come 

debiti suoi, quanto appartiene alla necessità sua. Ma, se non havendo, non si trova in estrema necessità, 

allora il dare non è sotto precetto, ma è di consiglio. Qui si pruova l’huomo, et apparisce nel poco quello 

che egli farebbe nel molto. 

 Onde Gregorio dice: «Se ne la tranquillità del tempo non dà per l’amor di Dio la tonaca sua, in che 

modo ne la persecutione darà l’anima sua? La virtù, adunque, de la carità, accioche sia invitta nella 

perturbatione, si nutrisca dalla misericordiain tranquillità, si che impari a dar prima all’onnipotente Signor 

le cose sue, et poi a sé medesimo» (f. 49a-b). 

 

5.1.2 Omissions de passatges exegètics: la interpretació tropològica o moral 

Hem tingut ocasió de constatar fins ara com Roís de Corella recorre amb freqüència 

al recurs de l'omissió per tal d'eliminar o alleugerir passatges del text llatí que es 

caracteritzen per presentar un caràcter marcadament repetitiu, en bona part dels casos 

com a conseqüència de la inclusió recurrent per part de Ludolf de citacions patrístiques 

que, dalt o baix, repeteixen la informació exposada prèviament en el discurs del frare 

cartoixà. Convé notar, però, que aquest cas, per bé que majoritari, no és l'únic en què el 

traductor valencià tendeix a ometre o reduir porcions considerables del text original. Al 

costat d'aquests casos, s'observa la tendència del mestre en sacra Teologia a reduir 

conscientment certes porcions de la VCC que responen a una mateixa naturalesa: el fet 

de constituir comentaris de passatges evangèlics sorgits de l'activació del quàdruple 
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 Sant Gregori Magne, Homiliae in evangelia, l.I, homilia XX (PL 76, cols. 1165A-B). 
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 Sant Gregori Magne, Homiliae in evangelia, l.II, homilia XXVII (PL 76, col. 1206B). 
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mètode interpretatiu de l'exegesi bíblica, especialment els generats a partir de la 

interpretació tropològica o moral, que analitza el text dels Evangelis a la llum de la 

formació i instrucció que necessita adquirir el cristià per tal d'obrar rectament. No 

afirmem en cap cas, però, que Corella negligisca o elimine les interpretacions 

exegètiques de l'obra de Ludolf, cosa del tot impossible, atés que el conjunt està 

concebut com una gran glossa evangèlica basada en el quàdruple mètode interpretatiu. 

Només ens limitem a constatar que, amb tota lògica, el respecte escrupolós que el 

traductor manté cap al text dels Evangelis, que tradueix sempre, no es constata en tots 

els casos quan es tracta de passatges interpretatius, que Corella sotmet freqüentment a 

revisió i que, arribat el cas, si ho considera convenient, omet. 

Un primer exemple d'omissió vinculada a un fragment d'aquesta naturalesa el 

constitueix la interpretació moral que Ludolf de Saxònia porta a terme en el capítol vint-

i-cinqué («De les noces en les quals convertí l'aygua en vi», §13), en relació amb les sis 

hydriae o hídries que contenien l'aigua transformada en vi en les noces de Canà, i que el 

frare cartoixà basteix aprofitant dos extensos passatges manllevats a sant Bernat de 

Claravall. El primer, provinent de Sermones de tempore, Dominica prima post octavam 

ephiphaniae, sermó I (PL 183, cols. 0156A-0157C), dóna compte precisament del 

significat d'aquests sis recipients. D'acord amb el text de l'abat de Claravall, la hídria 

inicial representa la primera purgació en la compunció («prima purgatio in 

compunctione»); la segona, la confessió («secunda vero confessio est»); la tercera, 

l'almoina («tertia, eleemosynarum largitio»); la quarta, la remissió de les injúries 

(«quarta est remissio injuriarum»); la cinquena, l'aflicció corporal («quinta est afflictio 

corporis») i, finalment, la sisena, l'obediència dels preceptes («sexta est obedientia 

praeceptorum»). D'altra banda, la segona citació bernardiana, que està presa de 

Sermones de sanctis, De s. Clemente papa et martyre sermo De tribus aquis (PL 183, 

cols. 0501C-0502C), organitza la interpretació del passatge a partir de la capacitat 

d'aquests tres recipients («quaeramus ergo mensuras, quas hydriae capiebant binas aut 

trinas»), que posa en relació amb els tres líquids emanats del cos de Crist: el plor en 

relació amb Llàtzer o amb la ciutat de Jerusalem, la suor en l'hora immediatament 

anterior a la Passió i l'aigua barrejada amb la sang que rajava de la nafra del seu costat 

durant la crucifixió. 
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La interpretació moral del passatge de la VCC a què ens acabem de referir, i que 

reproduïm a continuació, sembla que no era del gust del teòleg valencià, que va optar 

per ometre-la completament en la seua traducció: 

VCC: De praedictis hydriis et metretis sic dicit Bernardus: “Sex hydriae positae sunt his qui post 

Baptismum in peccata labuntur. Prima hydria, et prima purgatio in compunctione est, de qua legimus: 

quoniam si impius egerit poenitentiam ab omnibus peccatis suis, omnium iniquitatum ejus, quas operatus 

est, non recordabor [Ez 18, 21-22]. Secunda vero confessio est: omnia siquidem in confessione lavantur. 

Tertia, eleemosynarum largitio: hinc enim habes in Evangelio: Date eleemosynam, et omnia munda  sunt 

vobis [Lc 11, 41]. Quarta est remissio injuriarum, secundum quod orantes dicimus: Dimitte nobis debita 

nostra; sicut et nos dimittimus debitoribus nostris [Mt 6, 12]. Quinta est afflictio corporis, unde exoramus: 

Ut mundi per abstinentiam, Deo canamus gratiam. Sexta est obedientia praeceptorum, sicut audierunt 

discipuli, quod utinam mereamur audire et nos: Vos mundi estis, propter sermonem quem locutus sum 

vobis [Jn 15, 3]. Nimirum quia non erant sicut hi de quibus dicetur: Sermo meus non capit in vobis 

[Jn 8, 37]; sed in auditu verbi obedierant ei. Hae sunt sexhydriae, positae in purificationem nostram: et 

quae vacuae sunt et plenae vento, si pro inani gloria observantur. Aqua replentur, si timore Dei 

custodiuntur, quoniam timor Domini, fons vitae [Pr 14, 27]. Aqua, inquam, timor Domini est: etsi minus 

sapida, sed optime refrigerans animam noxiis desideriis aestuantem: aqua est, quae jacula inimici ignita 

possit extinguere. Sed divina virtute aqua mutatur in vinum: quoniam perfecta charitas, foras mittit 

timorem [1Jn 4, 18]. Dicuntur autem lapideae hydriae, non tam propter duritiam, quam propter 

stabilitatem, capientes singulae metretas binas vel ternas [Jn 2, 6]; duae metretae: timor gehennae 

incurrendae, timor gloriae amittendae. Sed quia haec de contingenti futuro sunt, et blandiri sibi potest 

anima dicens: Postquam aliquamdiu in voluptatibus tuis vixeris, ages poenitentiam, ut nec istam perdas, 

nec illam incurras, bonum est adhiberi et tertium, qui utique spiritualibus notus est, eo utilior quo de 

praesenti est. Timent qui noverunt spiritualem cibum, nequando forte fraudentur eo. Ipse est panis 

Angelorum, panis vivus, panis quotidianus. Hic est de quo promissum est, quia centuplum accipiemus in 

hoc seculo. Sicut enim mercenariis et cibus quotidianus datur in opere, et merces servatur in fine; sic 

Dominus vitam in fine reddet, et interim centuplum repromittit et exhibet. Quid ergo mirum, si timet ne 

perdat hanc gratiam, qui jam secutus est eam: haec est metreta tertia, quam sub distinctione signanter 

posuit, eo quod non omnium sit, quia nec omnibus centuplum repromittitur”. Et iterum Bernardus: 

“Quaeramus ergo mensuras, quas hydriae capiebant binas aut trinas. Nam et Salvator triplicem nobis 

aquam apponit; et perfectus omnis erit, qui has tres metretas habere potuerit. Plorat ipse super Lazarum, et 

super civitatem Jerusalem: haec est aqua prima. Sudat, imminente Passionis hora; et haec est secunda, 

non ab oculis tantum, sed a toto corpore manans, rubea quidem et sanguinea. Tertia vero aqua, una cum 

sanguine manavit ex ejus latere. Et tu ergo primum habes, si de peccatis compunctus, conscientiae 

stratum rigas. Secundam habes, si in sudore vultus tui, pane tuo vescaris, et labore poenitentiae corpus 

tuum castiges. Est autem coloris sanguinei, sive propter laborem, sive propter ipsum concupiscentiae, 

quem extinguit, ignem. Jam vero, si proficere potes usque ad gratiam devotionis, potaberis aqua gratiae 

Salvatoris, et  Spiritus Sancti, quae super mel dulcis est, et fiet in te aquae fons in vitam aeternam salientis 

[Jn 4, 14]: et memento hanc esse aquam, quae de latere dormientis procedit, et sine omni molestia fuit. 

Oportet enim quod jam mundo mortuus sit, qui in hac gratia delectari voluerit. Prima igitur, a praeteritis 

delictis abluit conscientiam; secunda, ut futura capias, extinguit concupiscentiam; tertia vero, si ad eam 

pervenire merueris, sitientem potat animam» haec Bernardus» (pp.126b-127b). 

 

La intervenció traductològica que Roís de Corella efectua en aquest punt no troba 

parangó en cap altra de les versions romàniques, que donen compte del passatge negligit 

en la traducció a través dels fragments que oferim a continuació, que segueixen més o 

menys literalment el text llatí: 

 
Montesino:Destas tinajas o hydrias o medidas dize sant Bernardo assí: «Estas seys hydrias aquí puestas 

son seys reparos para todos aquellos que después del baptismo tornan a pecar. La primera hydria y la 

primera purificación consiste en la contrición, de la qual leemos en el propheta Ezechiel: "En qualquiera 

hora que el pecador gimiere será salvo de todos sus pecados, e nunca más serán puestos en memoria". La 

segunda hydria es la verdadera confessión, porque con ella son todas las culpas lavadas en perfeción. La 

tercera es la limosna, según aquello que en el Evangelio es escripto: "Dad limosna, y todas las cosas se os 
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tornarán limpias". La quarta hydria es perdonar las injurias, según que orando dezimos en la oración: 

"Perdónanos, Señor, nuestras deudas y pecados, assí como nosotros las perdonamos a nuestros deudores". 

La quinta es el afligimiento del cuerpo, y por esto oramos en la hora de prima, hablando con el hijo de 

Dios e diziendo: "Suplicámoste, Señor, que seamos por la virtud de la abstinencia justos e limpios, porque 

merezcamos cantar a Dios la gloria que le devemos". La sexta hydria es la obediencia de los 

mandamientos, como paresce en lo que los discípulos oyeron de la boca del Señor (lo qual él tenga por 

bien que merezcamos oýr), quando les dixo: "Vosotros limpios estáys por las palabras y mandamientos 

que yo os he hablado". E con mucha razón los llamó limpios, porque no eran ellos de los que el mismo 

Señor dize en el Evangelio: "Mi palabra no entra ni cabe en vosotros"; mas los discípulos, por sola la 

primera palabra que le oyeron, lo obedescieron. 

»Éstas son las seys hydrias o vasijas ordenadas e puestas por la providencia divina para nuestra 

purificación, comoquiera que agora por nuestros peccados están vazías y llenas de viento, si por ventura 

usamos dellas con vanagloria. Estas hydrias entonces son llenas de agua, quando por solo el temor de 

Dios se guardan, porque escripto es: el temor del Señor fuente es de vida. 

»Y el agua en algunos lugares de la Escriptura se toma por el temor de Dios, la qual, aunque nos 

paresce menos dulce y dessabrida, cierto es que ésta es la que da refrigerio al ánima quando se inflama de 

desseos y propósitos empecibles e peligrosos. Y es una agua la deste temor de tanta fuerça que puede 

amatar todos los dardos inflamados de huego que lança el enemigo, e puede venir a tiempo que por la 

virtud divina se convierta en vino, y esto acaesce quando el temor se convierte en amor, como sant Juan 

dize: "La perfecta caridad afuera lança el temor". 

»Dízese que estas ydrias eran de piedra, e no tanto por la dureza como por la firmeza, y que cada una 

dellas cabía dos medidas o tres, por significar que las dos medidas son dos temores: el uno es el temor de 

entrar en el infierno, el otro es de perder la gloria. 

»Mas, porque estas cosas son de los acaescimientos que están por venir, y el ánima se engañaría y 

emblandecería, diziendo entre sí mesma: "Anda, que después que ayas algún tiempo gozado de tus 

plazeres harás penitencia, e harasla de tal manera que ni perderás la gloria ni entrarás en el infierno", por 

esto es bueno añadir lo tercero, que corresponda a las tres medidas que cabían las vasijas de piedra.  

»Y este tercero remedio tienen bien esperimentado los varones spirituales, el qual tanto es más 

provechoso quanto es más del tiempo presente. Y éste es un temor tercero que los varones spirituales 

tienen de ser algún tiempo privados de manjar espiritual, que es el pan de los ángeles, pan bivo, pan de 

cada día, del qual nos fue dicho e prometido que cien vezes doblado lo recebiremos en este siglo. Porque, 

assí como al peón jornalero, aunque lo mantengan e cada día le den de comer durante la obra, también le 

es guardada la merced y el jornal para el fin della, desta manera el Rey de la magestad a los que bien 

trabajan en la lavor de sus conciencias darles ha en fin de sus trabajos la vida perdurable, mas entretanto 

no los dexa de mantener de la gracia cient vezes doblada que les promete. Pues qué maravilla, si el siervo 

de Dios teme perder esta gracia, en especial el que la ha seguido e la tiene ya recebida e gustada. Pues 

ésta es la tercera medida o metreta que puso el evangelista debaxo de distinctión dijunctiva, diziendo que 

las tinajas cabían dos o tres metretas o medidas, por dar a entender que no resciben todos de la mano de 

Dios la gracia cient vezes doblada». 

E dize más sant Bernardo: «Busquemos, pues, las dos o las tres medidas que cabían estas ydrias 

lapideñas, porque nuestro Salvador tres maneras de agua nos pone delante, e aquél será del todo perfecto, 

que estas tres medidas pudiere tener para su remedio. Llorava el clementíssimo Salvador sobre sant 

Lázaro e sobre la cibdad de Hierusalem, y ésta es el agua primera. Sudava acercándose la hora de la 

passión, porque no sólo por los ojos, mas de todo el cuerpo le manava una influencia de sangre verdadera, 

y ésta es el agua segunda. La tercera agua le procedió junta con la sangre de su costado. Pues tú la 

primera destas tienes si compungido e contrito de tus pecados regares el estrado de tu conciencia. La 

segunda agua ternás si con el sudor de tu cara comieres de tu pan con el trabajo de la penitencia, ca por 

esto es dicha la penitencia ser, por la dificultad con que se haze, o por el huego de la cobdicia carnal que 

amata. Mas si tú pudieres tanto aprovechar y crescer en la virtud que sientas o gustes alguna gota de la 

gracia de la devoción, sepas cierto que será satisfecha tu sed de la tercera agua de la gracia del Salvador y 

del Spíritu Sancto, cuya suavidad es más dulce que toda miel; la qual agua se tornará en ti una fuente, 

cuyas influencias e manantes te darán la vida eterna. E acuérdate que ésta es el agua que procede del 

costado del Redemptor dormido, y que corre sin enojo e sin estruendo. Pues conviene que quanto al 

mundo sea ya muerto el que de tal gracia quisiere ser consolado. Assí que recogendo agora por orden la 

propriedad destas tres aguas, digo que la primera lava la conciencia de los pecados passados; la segunda, 

porque tengas presos los advenidores, mata las cobdicias desordenadas de la carne; mas la tercera (si a 

ella merecieres venir) conorta e satisfaze todo el desseo del ánima sediente». Lo de suso es de sant 

Bernardo (ff.165c-166b). 
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Alcobaça:Das ditas pias e medidas diz Bernardo assi: “Sex pias som postas a aquêles que depois do 

bautismo caem em pecados. A primeira pia e o primeiro alimpamento stá na compunçom ou contriçom, 

da qual leemos que, em qualquer hora que gemer o pecador, nom serám nembrados seus pecados e serám 

squeecidas suas maldades. A segunda pia é a confissom, porque em ela tôdas cousas som lavadas. A 

terceira pia é o dar das esmolas; e porém teẽs no Evangelho: Dade esmola, e tôdas cousas vos serám 

limpas. A quarta é perdoar as injúrias, segundo dizemos quando oramos: Perdoa-nos as nossas dívidas 

segundo nós perdoamos aos nossos devedores. A quinta é a afliçom e marteiro do corpo, e portanto 

cantamos na egreja ou oramos que nós, alimpados per abstinência, cantemos glória a êle. A sexta é a 

obediência dos preceptos, segundo ouvirom os discipulos, e praza ao Senhor que assi o mereçamos nós 

ouvir, scil. Limpos sooes, por a palavra que vos eu falei. E nom é maravilha, porque nom eram êles taaes 

como aquêles de que se diz: A minha palavra nom cabe em vós. Mas êstes, por ouvirem a palavra 

solamente, logo lhe obedeecerom”. 

“Estas som sex pias postas pera nossa limpeza e purificaçom, as quaaes som vazias e, aas vêzes, cheas de 

vento, se se fazem as ditas cousas por vaã glória; e som perenchidas de água, se se guardarem e fezerem 

por temor de Deus, porque o temor do Senhor é fonte de vida e a água é o temor do Senhor. E ainda que 

nom seja mui saborosa, empero mui bem refresca a alma que é esqueentada com alguũs desejos 

empeecívees. Esta água tal é que pode apagar os dardos ou seetas do fogo do inmiigo; mas per virtude de 

Deus a água é mudada em vinho, porque a perfecta caridade lança fora o temor.” 

“E dizem-se as pias de pedra nom soo por seerem duras, mas por seerem stávees. E cada uũa leva duas ou 

três mensuras. As duas medidas som o temor de haver o fogo infernal e o temor de perder a glória. Mas 

porque estas cousas ainda som por viinr, e per aconticimento pode a alma afaagar-se ou aconselhar-se, 

dizendo: — Depois que viveres per alguũ tempo aa tua voontade e em delectos, farás entom peendença, 

por tal que nom percas aquesta, scil., a glória do paraíso, nem caias na outra, scil., na pena — bõa cousa é 

de havermos uũ terceiro temor, o qual é conhocido dos spirituaaes, e tanto é mais proveitoso quanto o 

homem o tem mais presente. Aqueles que sabem quejendo é o manjar celestrial ham temor que algũa vez 

per ventura o nom hajam, e êste é o pam dos ângeos e pam vivo e pam de cada dia; êste é aquêle de que 

nos é prometido que receberemos cento por uũ em êste mundo”. 

“Assi como aos obreiros dam cada dia o mantiimento e govêrno na obra, e o jornal lhe guardam pera a 

fim, assi dará o Senhor na fim a vida eternal, e entretanto promete e dá cento por uũ. Que maravilha, pois, 

é de haver temor de perder esta graça aquêle que já a houve algũas vêzes? E esta é a mensura ou metreta 

terceira, a qual êle pose sô dúvida, dizendo que cada pia levava duas mensuras ou três. E êsto disse 

assiinadamente, porque esta terceira medida nom é de todos, porque nom se promete a todos haver cento 

por uũ”. 

E em outro lugar diz Bernardo: “Busquemos, ergo, as medidas que levavam as taalhas, [cada ũa duas ou 

três]; porque o Salvador nos põe três águas, e perfeito será todo aquel que poder haver estas mensuras. 

Chorou el sôbre Lázaro e sôbre a cidade de Jerusalém: esta é a primeira água; e suou acêrca da hora da 

sua paixom, e esta é a segunda água; e nom soomente lançou lágrimas per os olhos, mas per todo o corpo 

suou suores ruivos e de sangue. A terceira água manou do seu costado juntamente com o sangue. E tu, 

pois, teẽs a primeira, se hás compunçom dos pecados e regas o strado da consciência com lágrimas. E teẽs 

a segunda, se em suor de teu rostro comes teu pam, e se castigares o teu corpo com trabalho de penitência. 

E é êste suor de color de sangue ou por razom do trabalho, ou por razom do fogo da cobiiça, o qual êle 

apaga. Se tu chegares a bever da água da devoçom, logo beverás da água da graça da saúde, e o Spíritu 

Santo, que é mais doce que mel, será feito em ti fonte de áugua nadível e corrente pera sempre na vida 

eternal. E lembra-te que esta água é a que saae do costado do que dormiu, e corre sem embargo alguũ que 

a possa torvar. E necessário é que seja já morto quanto a êste mundo aquel que se quiser delectar em esta 

graça. A primeira água, pois, lava a consciência dos pecados passados. A segunda apaga a cobiiça de 

desejares os pecados por viinr. E a terceira, se mereceres a ela chegar, farta e mata a sêde da alma 

siquiosa e desejosa de a bever”. Estas cousas Bernardo (ff. 92d-93c). 

 

Sansovino:Delle predette hidrie et metrete Bernardo dice così: «Sei hidrie sono poste dinanzi a coloro che 

dopo il battesimo cascano in peccati. La prima hidria è la prima purgatione, nella compuntione della qual 

leggiamo: “Ogni volta che in qualunque hora il peccatore gemerà, non si harà più memoria alcuna delle 

sue iniquità”. La seconda è la confessione, perché si lava ogni cosa nella confessione. La terza è la 

limosina, però si ha nel Vangelo: “Fate limosina, et harete ogni cosa monda”. La quarta è la remissione 

delle ingiurie, secondo ch’orando diciamo: “Rimettici i debiti nostri, si come noi rimettiamo a nostri 

debitori”. La quinta è l’afflittione del corpo, onde preghiamo: “Accioche mondi per astinentia, a Dio 

cantiamo gloria”. La sesta è l’obedientia de comandamenti, si come udirono i discepoli che Dio volessi 

che l’udissimo anco’ noi, cioè: “Voi siate mondi per lo parlamento ch’io vi ho fatto”. Né è maraviglia, 

perché non erano come coloro de quali si scrive: “Il mio parlare non capisce in voi, ma l’obedirono 

nell’udir della parola”. 
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 »Queste sono le sei hidrie poste per la nostra purificatione, et che sono vote et piene di vento se si 

osservano per vanagloria. S’empiono d’acqua se si custodiscono col timor di Dio, perché il timor di Dio è 

la fonte della vita. L’acqua, dico, è il timor del Signore, et se bene meno saporosa, ma che ottimamente 

rinfresca l’anima tutta infiammata ne desiderii nocevoli, è acqua che può spegnere le saette de nemici 

asfocate. Ma per divina virtù mutiamo l’acqua in vino, quando la perfetta carità caccia fuori il timore. 

Sono hidrie di pietra, non tanto per la durezza quanto per la fermezza, che tengono ogniuna di loro due o 

vero tre metrete. Due metrete il timor d’incorrer nel fuoco infernale, il timor di perder la gloria. 

 »Ma, perché quelle cose hanno da venire, et l’anima può carezzar sé medesima, dicendo: “Poi che tu 

harai vivuto alcun tempo ne tuoi piaceri, farai penitentia”, per non perdere anco’ questa, né per incorrere 

in quell’altro, buona cosa è che vi aggiungiamo la terza cosa, la quale è conosciuta dagli spirituali, tanto 

più utile quanto ch’è di presente. Temono coloro che hanno conosciuto il cibo spirituale, che non sia 

quando che sia tolto loro. Esso è il pane degli angeli, il pan vivo, il pane quotidiano. Questo è quello del 

qual ne fu promesso che riceveremo cento doppi in questo secolo. Perché, si come a mercenarii si dà per 

le opere loro il cibo quotidiano, et la mercede si riserba nel fine, così il Signore ne darà la vita nel fine, et 

in quel mezzo promette et da cento per uno.  Qual maraviglia, adunque, se teme di non perdere quella 

gratia chi la ha ricevuta una volta? Questa è la terza metreta, la qual pose particolarmente sotto la 

distintione, attento che non ad ogniuno si promette in certo doppi». 

 Et di nuovo Bernardo dice: «Cerchiamo, adunque, le misure, le quali le hidrie tenevano o due o tre. 

Percioche anco’ il Salvatore ne mette dinanzi tre sorti d’acque, et ogniuno sarà perfetto che potrà havere 

queste tre metrete. Piange esso sopra Lazaro et sopra la città di Gierusalem. Questa è la prima acqua 

sudata, avicinandosi la hora della passione. Et questa è la seconda, venendo non dagli occhi solamente, 

ma da tutto il corpo, rossa per certo et sanguigna. La terza insieme col sangue uscì del suo costato.  

 »Et tu, lettore, hai la prima se, compunto de peccati, irrighi di pianto il letto della tua coscientia. Hai la 

seconda se mangi il tuo pane nel sudore del volto tuo, et castighi il tuo corpo nella fatica della penitentia. 

È di color di sangue, o per la fatica, o per lo fuoco della concupiscentia, lo quale ella spegne. Di già, se tu 

puoi far profitto fino alla gratia della divotione, berai dell’acqua della gratia del Salvatore et dello Spirito 

Santo, ch’è più dolce del mele. In te si farà una fonte d’acqua salente in vita eterna. Et ricordati questa 

esser l’acqua, la quale esce del costato di chi dorme, et scaturisce senza molestia alcuna. Bisogna che tu 

sia di già morto al mondo, che vuoi dilettarti in questa gratia. La prima si fa da passati delitti, et lava la 

coscientia. La seconda, accioche tu riceva le future, spegne la concupiscentia. La terza, poi, se meriterai 

di pervenire a quella, bee l’anima assetata». Così disse Bernardo (ff. 74b-74c). 

 

 

Un altre exemple que permet il·lustrar aquesta tendència del mestre en sacra 

Teologia a reduir conscientment certes porcions de la VCC en què es porten a terme 

interpretacions tropològiques ens el forneix el capítol tretzé («Com lo Senyor fogí en 

Egipte»), dedicat a la fugida de la sagrada família i l'assassinat dels infants betlemites. 

Després de donar bon compte dels fets evangèlics narrats en Mt 2, 13-18, Ludolf centra 

l'atenció en algunes interpretacions exegètiques del passatge, com ara el significat moral 

i místic de la fugida o el sentit místic del plor de Raquel. Entre aquestes operacions 

d'explanació dels sentits ocults de la lletra evangèlica destaca l'omissió per part del 

traductor valencià del fragment que l'original llatí dedica a la interpretació moral de 

l'assassinat dels innocents (§13, «Quid moraliter significet puerorum trucidatio?»). En 

aquest passatge el frare cartoixà posa en relació actituds reprovables dels cristians amb 

tota una nòmina de mètodes d'infanticidi exercits per determinats personatges de la 

història bíblica. Així, la mort per ofegament dels infants israelites promoguda pel rei 

d'Egipte que es narra en Ex 1,8-2,10 significa la delectació en el plaer en la vida 

terrenal; la mort per esquarterament dictada per Herodes contra els infants de Betlem 
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representa la persecució de les adversitats d'aquesta vida; la matança de les mares jueves 

amb els nounats circumcidats penjant del coll que va ordenar Antíoc IV després de 

profanar el temple de Jerusalem (1Ma 1, 54-64) manifesta l'esperança o l'ambició de la 

prosperitat futura; i, en darrer terme, l'assagetament dels habitants de Babilònia per part 

de l'exercit dels reis de Mèdia (Jr 51, 11) és posat en relació amb el temor de les 

aspredats de l'avenir: 

 

VCC: Moraliter occidunt pueros multos, et multipliciter, Pharao submergendo, Herodes detruncando, 

Antiochus suspendendo, Medi sagittando. In flumine submergente, significatur delectatio praesentis 

voluptatis; in gladio detruncante, inflictio praesentis adversitatis; in sagitta de longe percutiente, timor 

futurae asperitatis; in suspendio spes, sive ambitio futurae prosperitatis. Sic ergo diabolus, qui Pharao, id 

est dissipans per invidiam; qui Herodes, id est glorians per superbiam; qui Medus, id est mensurans, 

scilicet culpae poenam per malam intentionem; qui Antiochus, id est silentium paupertatis per 

fraudulentiam; paupertatem enim celat, et divitias suggerit. Hic occidit pueros secundum quatuor 

affectiones, quae sunt gaudium praesentis prosperitatis, et spes futurae, tristitia praesentis asperitatis, et 

timor futurae. Et est notabile quod interficiuntur pueri, in quo stultitia; in Bethlehem, in quo abundantia; a 

bimatu et infra, in quo superabundantia: et hoc compatiendo, luget Ecclesia» (p. 68a). 

  

 Com en el cas anterior, Roís de Corella opta també per ometre aquest passatge 

d'interpretació moral, decisió que contrasta amb la que prenen la resta dels traductors de 

les diverses versions romàniques, que reprodueixen més o menys literalment el passatge 

llatí, a excepció de l'intèrpret portugués, que en recull només el fragment inicial: 

 

 

Montesino: Según moral intelligencia, muchos niños e de muchas maneras mató Pharaón ahogándolos, 

Herodes despedaçándolos, el rey Antiocho colgándolos, los medos assaeteándolos. En el río en que 

losahogava el rey Pharaón se figura la sensualidad de la presente delectación; en el cuchillo con que los 

despedaçava Herodes se figura la persecución de las adversidades desta vida; en las saetas de los medos, 

que hieren desde lexos, se figura el temor de las asperezas advenideras; en los que colgava Antiocho se 

figura la esperança o la cobdicia de la prosperidad humana.  

Pues luego, bien desta manera estos quatro tiranos son verdadera figura del diablo, el qual es Pharaón, 

que quiere dezir dissipante o destruydor, y esto haze él con la embidia. Y es Herodes por su gran 

sobervia, ca Herodes quiere dezir glorioso por sobervia. Y es el rey Medo, que quiere dezir varón que 

mide, porque siempre mide por la mala intención la pena que meresce la culpa de los pecadores. Y es 

Antiocho, que quiere dezir silencio de pobreza por engaño, porque encubre la pobreza y representa las 

riquezas para traer e provocarnos a ellas. 

Pues, según esto, bien se sigue que nuestro adversario, figurado en estos quatro tiranos, es el que mata 

a los moços según las quatro affeciones generales del ánima, que son gozo de la presente prosperidad, y 

esperança del bien por venir, tristeza del trabajo presente y temor del mal advenidero. 

Y es cosa de notar que son muertos los moçuelos, que son figura de la soltura agena de razón. E 

fueron muertos en Belén, cuyo nombre es figura de abundancia. E los que murieron fueron de hedad de 

dos años y de menos, en lo qual es figurada toda superflua demasía. E compadesciéndose desto llora con 

razón su madre, que es la sancta Yglesia (f.90c). 

 

Alcobaça:Moralmente, matam os meninos êstes que se seguem; scil.: Faraó alagando-os, Herodes 

degolando, Antíoco enforcando, os da terra de Madiam asseetando. No rio que alaga se entende a 

delectaçom do desejo presente; no cuitelo degolante se entende o temor da presente adversidade; na seeta 

que fere de longe se entende o temor da aspereza perlongada; na fôrca, a esperança ou cobiiça da 

mundanal dignidade; nas quaaes cousas o diáboo alaga e afoga a muitos (f.46c). 
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Sansovino:Moralmente, occidono molti fanciulli, et in molti modi: faraone sommergendo, Herode 

tagliando a pezzi, Antioco spiccando et i medi saettando. Sommerger nel fiume significa la dilettatione de 

presenti piaceri. Tagliare a pezzi con la spada significa la percossa delle presenti aversità. Venir la saetta 

da lontano significa il timor della futura asprezza. Il sospendere o l’impiccare significa la speranza o 

l’ambitione della futura felicità. Così il diavolo, ch’è faraone, cioè dissipante per invidia, ch’è Herode, 

cioè glorioso per superbia, ch’è Medo, cioè che misura con mala intentione la pena della colpa, ch’è 

Antioco, cioè silentio della povertà per fraude, perché nasconde la povertà et somministra ricchezze. 

Costui ammazza i bambini secondo quattro dilettationi, che sono allegrezza delle presenti prosperità, 

speranza delle future, dolore delle presenti aversità et timor delle future. Et è da notare che sono 

ammazzati i bambini, ne quali è stoltitia, in Bethlehem, nel quale è abondantia, da due anni in giù, nel 

qual tempo è soprabondanza, et di ciò la Chiesa geme per compassione (f.38b). 

 
 

 Ben sovint, el motiu que sembla justificar la supressió d'extenses porcions del text 

llatí en la traducció valenciana es pot relacionar o bé amb l'elevada densitat teològica 

que contenen els passatges omesos, o bé amb el caràcter abstrús que prenen com a 

resultat de l'aplicació forçada del quàdruple mètode de l'exegesi bíblica medieval. En 

aquest mateix sentit, la traducció valenciana manifesta també una clara tendència a 

eliminar passatges extensos en què l'obra de Ludolf de Saxònia presenta una aridesa que 

Corella jutja innecessària. Tal és el cas —per oferir-ne només una mostra ben 

significativa— del llarg fragment del capítol seté («De la genealogia del Senyor») que 

el frare cartoixà dedica a l'enumeració i interpretació moral dels noms que constitueixen 

aquesta generalogia, i que l'evangeli de Lc 3, 23-38 presenta integrats en tres 

catorzenes. En encarar la traducció d'aquest passatge, que s'allargassa ultra mesura, el 

teòleg valencià pren la decisió d'ometre la totalitat del text llatí, no sense abans deixar 

constància explícita, en descàrrec seu, de la seua opció traductològica: «Són grans 

misteris les interpretacions dels noms de tots los qui en la genealogia del Senyor se 

nomenen, que per squivar prolixitat los dexe» (Primer, f.29). Amb aquesta nota es 

ventila el contingut que transcrivim a continuació, i que es distribueix en quatre apartats 

en l'edició llatina de la VCC enllestida per J. M. Rigollot: el §5 «Sic notantur tria 

tempora»; el §6 «Moraliter prima generationum quaterdena generationem spiritualem 

Christi, in anima poenitente significat»; el §7 «Secunda, in anima proficiente» i el §8 

«Tertia, in anima perfecta»:     

 

VCC:Per has tres quaterdenas notantur tria tempora: ante legem, sub lege, et tempus gratiae. Prima 

quaterderna, est ab Abraham usque ad David inclusive. Secunda, a David usque ad transmigrationem 

Babylonis. Tertia, a transmigratione Babylonis, usque ad Christum. Prima continet patriarchas. Secunda, 

reges. Tertia, duces. In prima ponuntur primo nati, ante ingressum Aegypti; ibi: Judas autem. Secundo, 

nati in Aegypto; ibi: Phares autem. Tertio, nati post egressum, ibi: Naason autem. Prima quaterdena signat 

generationem Christi per gratiam in anima poenitente; secunda, in anima proficiente; tertia, in anima 

perfecta. Generatio Christi spiritualis, in anima poenitente ostenditur, secundum tres gradus poenitentiae. 

Primus enim, in inchoatione; secundus, in progressu; tertius, in consummatione. In inchoatione 

poenitentiae, implicantur tria, scilicet praecedentia, constituentia, et conservantia poenitentiam. 
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Praecedentia sunt duo, scilicet: fides bonitatis divinae, quae per Abraham; spes veniae, quae per Isaac. 

Constituentia sunt tria: contritio in qua est lucta, detestando peccatum prius amatum, quae per Jacob; 

confessio, quae per Judam; satisfactio, quae per fratres ejus. Conservantia sunt tria: timor offensae, quae 

per Phares, qui dicitur divisio; amor gloriae, quae per Zaram, qui dicitur oriens; horror gehennae, quae 

per Esron, qui dicitur sagitta. Sequitur spiritualis generatio Christi in anima, in progressu poenitentiae, 

quae continet quatuor generationes, secundum quatuor expedientia progressus. Primum est, electio boni a 

malo, quae per Aram, qui dicitur electus; secundum est voluntas perfecta, in bona exequendo, quae per 

Aminadab, qui dicitur spontaneus; tertium est, prudentia discernendi, juvans a nocivo, quae per Naason, 

qui dicitur serpentinus; quartum est, sensus gaudii in complacendo, qui per Salmon, qui dicitur sensibilis. 

Subsequitur tertia generatio Christi, in consummatione poenitentiae; ad quam concurrunt quatuor 

generationes, secundum quatuor ibi expedientia. Primum est, robur contra tentationes culpae, quod 

significatur per Booz, in quo robur; secundum est servitus ad operationes gratiae, quae significatur per 

Obed, qui dicitur serviens; tertium est, constantia contra persecutiones poenae, quod designat Jesse, id est, 

insulae Libani, insula enim quatitur undis; quartum est, fortitudo finalis perseverantiae, quod significat 

David, id est manu fortis. Deinde incipit secunda quaterdena, in qua significatur generatio Christi 

spiritualis, in anima proficiente, et hoc secundum quatuor gradus, quorum primus est, in voluntate 

bonorum; secundus, in declinatione malorum; tertius, in opere mandatorum; quartus, in impletione 

consiliorum. Ad primum gradum pertinent tria: quietudo cordis ad hominem ipsum, quam designat 

Salomon, id est, pacificus; latitudo charitatis ad proximum, quam designat Roboam, id est, latitudo 

populi; subjectio voluntatis ad Deum, quam designat Abia, idest, pater Dominus, in quo amoris et timoris 

subjectio intelligitur. Ad secundum gradum, qui est profectus in declinatione malorum, pertinent similiter 

tria: vitatio scandali, quod signat Asa, id est, tollens; vitatio pravi judicii, quod signat Josaphat, id est, 

judicans; vitatio contemptus proximi, quod significat Joram, id est, excelsus. Per primum, signatur vitatio 

mali in effectu; per secundum, in cogitatu; per tertium, in affectu. Ad tertium gradum, qui est profectus in 

operatione mandatorum, pertinent quatuor generationes, quia observanda sunt mandata, in statu 

adversitatis, et prosperitatis. Ad statum adversitatis, pertinent duo: fortitudo, in aggrediendo difficilia, 

quam signat Ozias, id est, robustus Domini, vel fortitudo; patientia, in sustinendo adversa, quam signat 

Joatham, id est, perfectus, quia patientia opus perfectum habet [Jm 1, 4].Ad statum prosperitatis, pertinent 

duo: continentia, a delectando in bono commutabili, quam signat Achaz, id est, continens; confortatio, in 

bono incommutabili, quod signat Ezechias, id est, confortavit me Dominus. Ad quartum gradum, qui est 

profectus in adimpletione consiliorum concurrunt quatuor. Primum est, oblivio terrenorum hujus mundi, 

quam signat Manasses, id est, oblivio; secundum est, susceptio jugi Domini, quasi spiritualis nutrimenti, 

quam signat Amon, id est, nutritus; unde ait alibi: Venite ad me omnes qui laboratis, et onerati estis, et 

ego reficiam vos [Mt 11, 28]; tertium est, devotio, respectu praesentis meriti, quam signat Josias, id est, 

incensum Domini; quartum est praeparatio respectu futuri praemii, quam signat Jechonias, id est, 

praeparatio. Ultimo incipit tertia quaterdena: quae signat generationem Christi per gratiam in anima 

perfecta, secundum quatuor gradus. Primus attenditur quantum ad perfectionem religiosorum; secundus, 

praelatorum; tertius, activorum; quartus, respondens communiter omnibus, scilicet perseverantium. Post 

transmigrationem Babylonis [Mt 1, 12], id est, post transitum a statu imperfectionis, sequitur perfectio 

religiosorum, ad quam pertinent tria: obedientia prompta, quam signat Jechonias, id est praeparatio; 

paupertas voluntaria, quae nihil aliud quam Deum quaerit, quam signat Salathiel, id est petitio mea Deus; 

regularis disciplina, quam signat Zorobabel, id est, magister confusionis, quia disciplinat confusionem 

peccati. Ad perfectionem praelatorum pertinent quatuor, scilicet: paterna sollicitudo ad subditos, quod 

signat Abiud, id est pater meus iste; doctrina excitans pigros, quod signat Eliacim, id est, resuscitans; 

scientia imperitis consulens, quod signat Azor, id est, videns lumen; sanctitas vitae, alios informans, quod 

signat Sadoch, id est, justus. Ad perfectionem activorum pertinent quatuor, scilicet: perfectio charitatis ad 

proximos, quod signat Achim, id est, frater meus; perfectio amoris ad Deum, quod signat Eliud, id est, 

Deus meus; perfectio fiduciae in Deum in adversis, quod signat Eleazar, id est, Deus meus adjutor; 

perfectio humilitatis in prosperis, ut omnia reputentur dona Dei, quod signat Mathan, id est, donum. Ad 

perfectionem vero communem perseverantium, pertinent tria, scilicet: supplantatio vitiorum, quod signat 

Jacob, id est supplantator; continuus profectus virtutum, quem signat Joseph, id est, accrescens; 

constantia fidei immobilis, quod signatur in hoc quod dicitur, vir Mariae, quae interpretatur stella maris, 

quae est polus qui non movetur. Haec enim tria sunt necessaria perseverantiae. Per hos autem praedictos 

omnes figuratur Christus; quia ei conveniunt res interpretationum nominum praedictorum (pp.33a-34a). 
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 L'actuació de Corella no troba parangó de nou en cap de les altres traduccions 

romàniques, que recullen íntegrament el text ludolfí: 

 

Montesino: La primera catorzena significa la generación de Christo por gracia en el coraçón 

penitente. La segunda significa cómo es engendrado en el ánima que ya va aprovechando en virtudes. E la 

tercera significa cómo el mesmo Christo es engendrado según espíritu en el ánima del que ya es en toda 

perfectión provado. 

III. La generación espiritual de Christo en el ánima del que faze penitencia se demuestra según tres 

grados que ay en la verdadera penitencia: el primero grado está en el comienço; el segundo está en el 

processo y perseverança de la penitencia; el tercero, en el perfecto acabamiento della. 

Para començar la penitencia se juntan tres cosas, conviene saber: unas que preceden e son menester 

antes de la penitencia, e otras de las quales es establescida, e otras que la conservan. Las cosas que son 

menester para la començar son dos: la una es que tengamos fe de la bondad divinal, y ésta es figurada en 

Abraham, que quiere dezir padre de fe; la segunda es que tengamos esperança del perdón, y ésta es 

notificada por Ysaac, que quiere dezir riso. 

Las cosas que dan forma y establecimiento a la penitencia son tres. La primera es contrición, en la 

qual ay una lucha muy porfiosa, detestando y reprochando el pecado primero amado, que es figurada por 

Jacob, que quiere dezir luchador cauteloso o engañoso. La segunda es la confessión, que es figurada por 

Judas, que quiere dezir confessante. La tercera es la satisfación, y ésta es figurada por sus hermanos. 

Las cosas que conservan la penitencia son tres. La una es el temor que devemos tener de ser apartados 

de Dios por la offensa contra él cometida, y este temor es figurado por Phares, que quiere dezir división o 

apartamiento. La segunda es el amor que devemos tener de la gloria, y éste es figurado por Zarán, que 

quiere dezir oriente, o bien oriental. La tercera es la contemplación que devemos tener del infierno 

horrib[l]e y espantable, que es figurado por Esrrón, que quiere dezir percuciente saeta. 

Síguese la generación espiritual de Jesuchristo en el ánima según el perseverar o la continuación que 

se haze en la penitencia, e contiene quatro generaciones, según quatro cosas que son necessarias en la tal 

continuación. La primera es una electión o apartamiento que devemos hazer del bien de toda especie del 

mal, que es figurado por Arán, que quiere dezir escogido. La segunda es que tengamos una voluntad muy 

perfecta para poner en obra el bien, y ésta es figurada por Aminadab, que quiere dezir varón voluntario o 

de buena voluntad. La tercera es una prudencia que devemos tener, por la qual discernamos e apartemos 

las cosas que nos ayudan de las que nos empecen, que es figurada por Aaasón, que quiere dezir serpiente, 

cuya propriedad es ser prudente e astuta. La quarta es que sintamos alegría en complazer a Dios y en 

agradar a nuestros hermanos, lo qual es figurado por Salmón, que quiere dezir sensible. 

Síguese luego la tercera generación espiritual de Jesuchristo en el ánima del que haze perfecta 

penitencia, para la qual concurren quatro generaciones, según que en la tal penitencia son necessarias 

quatro cosas. La primera es esfuerço contra las tentaciones de la culpa, que es figurada por Booz, que 

quiere dezir varón en quien está fuerça. La segunda es servidumbre para obrar las obras de la gracia, y 

ésta es figurada por Obed, que quiere dezir sirviente. La tercera es constancia contra las persecuciones de 

la pena, y ésta es figurada por Jessé, que quiere dezir yslas del monte Líbano, porque las yslas son 

siempre combatidas de las ondas. La quarta es que tengamos fortaleza de final perseverancia, que es 

significada por David, que quiere dezir varón de fuerte mano. 

IV. Después desto comiença agora la segunda repartición e catorzena, en la qual es figurada la 

generación en que es engendrado Jesuchristo según espíritu en el ánima que ya va aprovechando en la vía 

de la penitencia, y esto es según quatro grados. El primero es la buena voluntad para obrar bien. El 

segundo consiste en el apartamiento voluntario de los males. El tercero es en complir por obra los 

mandamientos. El quarto se funda en el complimiento de los consejos evangelicales. 

Al grado primero pertenecen tres cosas. La primera es tener quietud e sosiego en el coraçón para la 

paz del hombre interior, que es figurada por Salomón, que quiere dezir pacífico. La segunda es un 

ensanchamiento o estendimiento que devemos tener en la caridad para con nuestros hermanos, que es 

figurado por Roboam, que quiere dezir ensanchamiento de pueblo. La tercera es una subjeción de la 

voluntad a Dios en todas las cosas, que es figurada por Abías, que quiere dezir padre y señor, en la qual 

es entendida la verdadera subjectión  de amor y de temor. 

Al segundo grado, que es aprovechar en el apartamiento de los pecados, pertenescen  por semejante 

tres cosas. La primera es que quitemos todo escándalo, y esto es figurado por Aza, que quiere dezir 

quitante. La segunda es evitación del mal juyzio, lo qual significa Josaphath, que quiere dezir juzgante. 

La tercera es que nos apartemos de menospreciar a ninguno, y esto significa Jorán, que quiere dezir 

excelso o altivo. Por lo primero nos es dado a entender que devemos apartarnos de todo mal por obra; e 
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por lo segundo que nos apartemos de mal por pensamiento; e por lo tercero que nos quitemos de mal por 

passión o por dañada affectión. 

Al tercero grado, que es aprovechar en la obra de los mandamientos, pertenescen quatro generaciones, 

porque se deven guardar los mandamientos en el estado de la adversidad y en el de la prosperidad. Al 

estado de la adversidad pertenescen dos cosas. La primera es fortaleza para cometer e obrar las cosas 

difíciles, y esto es significado por Ozías, que quiere dezir robusto del Señor o fortaleza. La segunda es 

paciencia para sofrir las adversidades, y ésta significa Joathán, que quiere dezir perfecto, porque la 

paciencia obra perfecta tiene. Al estado de la prosperidad pertenescen dos cosas. La una es continencia 

para que nos abstengamos del bien que es en sí todo variable, lo qual es figurado en Achaz, que quiere 

dezir continente. La segunda es confortación en el bien que es eterno e no mudable, para que nos 

alegremos y esforcemos con solos los bienes celestiales, y esto se figura en Ezechías, que quiere dezir 

confortome el Señor. 

Al quarto grado, que es aprovechar en el complimiento de los consejos evangelicales, concurren 

quatro generaciones, según quatro cosas convenibles para el tal complimiento. La primera es olvidança de 

todas las cosas terrenales, lo qual significa Manasses, que quiere dezir olvido. La segunda es que 

recibamos el yugo del Señor como blando y espiritual nutrimento y recreación, y esto es significado por 

Amón, que quiere dezir criado. Y esto es lo que en otro lugar dize el Señor: «Venid a mí todos los que 

trabajáys, que yo os daré recreación». La tercera es que tengamos devoción por acatamiento del presente 

merecimiento, y ésta es figurada en Josías, que quiere dezir encienso del Señor. La quarta es un aparejo 

que siempre devemos tener para el recebimiento del galardón advenidero, que es figurado por Jeconías, 

que quiere dezir aparejamiento. 

V. Síguese la tercera e final quatorzena, que significa la generación de Jesuchristo espiritual por la 

gracia en el ánima perfecta, según quatro grados. El primero se ha de considerar quanto a la perfectión de 

los religiosos; el segundo, quanto a la perfeción de los perlados; el tercero, quanto a la perfeción de los 

que tienen la vida activa; el quarto corresponde comunmente a todos, y éste es de los que perseveran.  

Pues dize agora el testo: E, después de la transmigración e captividad de Babylonia, Jechonías 

engendró a Salathiel, etc., esto es, después de ser passado el estado imperfecto síguese la perfeción de la 

vida religiosa, a la qual pertenecen tres cosas. La primera es obediencia muy aparejada, y ésta significa 

Jechonías, que quiere dezir preparación o aparejo. La segunda es pobreza voluntaria, que es virtud que 

ninguna otra cosa busca sino a Dios, e ésta es figurada en Salathiel, que quiere dezir Dios es mi petición. 

La tercera es disciplina regular, y ésta es figurada por Zorobabel, que quiere dezir maestro de confusión, 

porque corrige e disciplina la confusión del pecado. 

A la perfición de los perlados pertenescen otras quatro cosas. La primera es cuydado e solicitud 

paternal para con los súbditos, lo qual es figurado en Abiuth, que quiere dezir éste es mi padre. La 

segunda es doctrina que despierte a los perezosos, que es figurada en Eliachín, que quiere dezir 

resuscitante. La tercera es sciencia para remedio e consejo de los ignorantes, y es figurada en Azor, que 

quiere dezir varón que vee lumbre. La quarta es santidad de vida para informar e dar exemplo a los otros, 

que es figurada por Sadoch, que quiere dezir justo. 

A la perfeción de los que tienen la vida activa pertenescen quatro cosas. La primera es caridad 

perfecta para con los próximos, que es figurada en Achín, que quiere dezir hermano mío. La segunda es 

perfecto amor con Dios, lo qual significa Eliud, que quiere dezir Dios mío. La tercera es perfecta 

confiança en Dios en las adversidades, y ésta es figurada en Eleazar, que quiere dezir Dios es mi 

ayudador. La quarta es tener perfecta humildad en las prosperidades, de manera que creamos que todos 

los dones que en el tiempo próspero rescebimos nos vienen de la mano de Dios, y ésto es figurado en 

Nathán, que quiere dezir don. 

A la perfectión común de los perseverantes pertenescen tres cosas. La primera es engañar con 

cautelosa prudencia los vicios con victoria de discreto aviso, que es figurada en Jacob, que quiere dezir 

cauteloso engañador. La segunda es aprovechar de contino en las virtudes, y esto significa Joseph, que 

quiere dezir acrecentante o acrecentador. La tercera es constancia e firmeza de fe no mudable, y ésta es 

figurada en esto que aquí se dize que Joseph fue varón de María, que quiere dezir estrella de la mar, la 

qual es un quicial del cielo que se llama norte, que nunca se mueve. Y estas tres cosas son necessarias 

para perseverancia de todos los perfectos. E por todos estos nombres ya dichos es figurado nuestro señor 

Jesuchristo, porque a él convienen los significados e interpretaciones de todos ellos (ff.43c-44d). 

 

 

Alcobaça:A primeira geeraçom de XIV significa a primeira geeraçom de graça que Cristo faz na alma do 

penitente; a segunda, na alma daquel que melhora e aproveita em si cada vez; a terceira, na alma perfeita. 

A geeraçom spiritual de Cristo na alma do penitente se mostra segundo três graaos de penitência. O 

primeiro graao é no comêço; o segundo, no pros[s]eguimento; o terceiro, no acabamento. Em o primeiro 
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se conteem ainda três cousas: ũas que precedem a peendença, outras que a fazem seer, outras que a 

conservam em seu seer. 

As que devem preceder som duas, scil., haver fé e creença na bondade de Deus, a qual houve Abraão; 

e sperança de perdom, a qual se mostra per Isaac. As que a fazem seer som três, scil., contriçom, em a 

qual há luta e doesto do pecado, que primeiramente fôra louvado e amado, a qual é significada per Jacob; 

e confissam de bôca, a qual é significada per Judá; e satisfaçom, a qual é significada per seus irmaãos. E 

as que a conservam som três: temor de fazer ofensa, a qual cousa se entende per Farés, que é chamado 

divisom; e amor da glória, que é significado per Zaram, que quer dizer oriente; e spanto da pena infernal, 

a qual é significada per Esrom, que quer dizer seeta. 

Ora se segue a geeraçom spiritual que Cristo faz na alma, depois que o penitente vai aproveitando no 

pros[s]eguimento da peendença, a qual contém em si quatro geeraçoões, segundo que som quatro cousas 

compridoiras a pros[s]egui-la. A primeira cousa é escolhença do bem e apartamento do mal, a qual é 

significada per Aaram, que é chamado scolhido. A segunda é voontade perfeita pera bem fazer, a qual é 

significada per Aminadab, que quer dizer de sua voontade. A terceira é prudência pera discernir a cousa 

proveitosa da empeecível, que é significada per Naassom, que quer dizer astuto como serpente. A quarta é 

sentimento de alegria em lhe prazendo dela, a qual é significada per Salmom, que quer dizer homem 

sensível ou sesudo. 

E aalém se segue a terceira geeraçom de Cristo na alma e no acabamento da peendença, aa qual 

concorrem quatro geeraçoões, segundo quatro cousas que lhe conveem. A primeira é forteleza contra as 

tentaçoões da culpa, a qual é significada per Booz, em o qual houve forteleza. A segunda, servidom e 

sojecçom quanto aas obras da graça, a qual é significada per Obet, que quer dizer servidor. A. terceira é 

constância contra as perseguiçoões da pena, a qual significa Jessé, scil., insoas do Líbano, porque a ínsoa 

é cercada e combatida das ondas. A quarta cousa é forteleza da perseverança atees a fim, a qual é 

significada per David, o qual é dito forte per sua maão. 

Dês i, começa-se a segunda quatorzena, em a qual é significada a geeraçom de Cristo spiritualmente na 

alma daquel que aproveita; e êsto segundo quatro graaos, dos quaaes o primeiro é em haver voontade do 

bem, e o segundo em se afastar do mal; o terceiro, em obrar os mandamentos de Deus; o quarto, em 

comprir as cousas que som de conselho. 

Ao primeiro graao perteencem três cousas: assessêgo de coraçom quanto a êsse meesmo homem, a 

qual cousa significa Salamom, scil., pacífico;largueza de caridade ao próximo, a qual demostra Roboam, 

scil., largueza de pôboo; e sojecçom da voontade a Deus, a qual significa Abias, scil., padre e senhor, em 

que se mostra sojeiçom de amor e de temor. 

[A] o segundo graao, que é [aproveitamento] em se apartar do mal, perteencem outrossi três cousas: 

guardar-se de escandalizar, que é significado per Assa, que quer dizer tolhente; guardar-se de mal julgar, 

a qual cousa é significada per Josafát, que quer dizer julgante; guardar-se de menospreçar a Cristo, a qual 

cousa significa Joram, que quer dizer excesso. Per o primeiro é significado o afastamento do mal per obra; 

e per o segundo, o afastamento do mal per pensamento, e per o terceiro é significado o guardamento do 

mal per desejo. 

Ao terceiro graao, que é daquel que aproveita em obrar os mandamentos, perteencem quatro 

geeraçoões, porque os mandamentos se devem guardar em o estado da adversidade e no stado da 

prosperidade. Ao stado da desaventura perteencem duas cousas, scil., forteleza pera começar cousas 

graves, a qual significa Ozias, que quer dizer robusto ou forteleza de Deus; e paciência pera sofrer cousas 

contrairas, a qual significa Joatam, que quer dizer perfeito, porque a paciência é obra perfeita. Ao stado da 

prosperidade perteencem duas cousas. A primeira é continência de se delectar nos beens mundanaaes, [a 

qual cousa é significada per Acaz, scil., continente]; [e a segunda], confortar-se no bem que se nom pode 

mudar, a qual cousa é significada per Ezequias, que quer dizer confortou-me o Senhor. 

Ao quarto graao, que é aproveitamento em comprir os conselhos, concorrem outras quatro geeraçoões. 

A primeira é esqueecimento destas cousas terreaaes, a qual é significada per Manasses, que quer dizer 

esquecimento. A segunda é recebimento do jugo de Deus, assi como de mantiimento spiritual, a qual 

significa Amom, que quer dizer criado; e porém disse o Senhor em outro lugar: “Viinde vós a mim todos 

aquêles que trabalhastes, e eu vos refrescarei”. A terceira é devaçom acêrca do presente merecimento, a 

qual significa Josias, que quer dizer encenço do Senhor. A quarta é seer prestes e aparelhado, e êsto é por 

respecto do galardom que há de viinr, o qual significa Jeconias, que quer dizer aparelhamento. 

Ora se segue em fim a terceira quatorzena, a qual significa a geeraçom que Cristo faz per graça na 

alma que é perfeita, per quatro graaos. O primeiro é quanto aa perfeiçom dos religiosos; o segundo graao 

é dos prelados; o terceiro, dos activos; o quarto perteence em comum a todos, o qual é dos perseverantes. 

Depois da trasmigraçom de Babilónia, scil., depois do passamento do stado da imperfeiçom, segue-se a 

perfeiçom dos religiosos, aa qual som perteencentes três cousas, scil., obediência pronta, a qual significa 

Jeconias, que quer dizer aparelhamento. Item, pobreza de voontade, a qual nom cure de outra cousa 

demandar, senom a Deus, a qual significa Salatiel, que quer dizer petiçom de mim a Deus. Item, regular 
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disciplina, a qual significa Zorobabel, que quer dizer meestre de confusom, porque disciplina e ensina a 

confusom do pecado. 

Aa perfecçom dos prelados perteencem quatro cousas, scil., cuidado paternal aos súbditos, o qual 

cuidado paternal é significado per Ábiud, que quer dizer meu padre é êste.Item, doctrina que esperte os 

priguiçosos, a qual cousa significa Elíacim, resuscitante. Item, ciência aconselhante os nom sabedores, a 

qual é significada per Azor, veente lume. Item, santidade de vida, aos outros dando forma e exemplo, a 

qual cousa significa Sadoc, scil., justo. 

Aa perfecçom dos activos perteencem quatro cousas, scil., perfecçom de caridade quanto aos 

próximos, a qual cousa significa e mostra Achim, scil., meu irmaão. Item, perfecçom d[e] amor de Deus, 

que significa Eliud, scil., meu Deus. Item, haver perfecta fiúza em Deus nas cousas contrairas, a qual 

cousa significa Eleazar, que significa Deus, meu ajudador.Item, perfecçom de humildade nas bem-

aventuranças, contando-as tôdas por doões de Deus, a qual cousa significa Matam, que quer dizer dom. 

Item, aa perfecçom comuũ dos que perseveram perteencem três cousas; scil., abaixamento dos vícios, 

a qual significa Jacob, scil., suplantador; e continuado aproveitamento em virtudes, a qual cousa significa 

Joseph, que quer dizer acrecentador; e constância de firme fé, a qual é significada com aquêlo que diz 

marido ou homem de Maria, a qual é interpetada strela do mar, a qual é eixo que se nom move. Estas três 

cousas som necessárias aa perseverança. E per êstes todos encima nomeados é significado Cristo, porque 

a el conveem tôdalas cousas significadas per as intrepetaçoões dos nomes sobreditos (ff.24b-25b). 

 

Sansovino: La prima quaterna nota la generation di Christo per gratia nell’anima che si pente, la seconda 

nell’anima che fa profito, la terza nell’anima perfetta. La generation di Christo spirituale si dimostra 

nell’anima che si pente secondo tre gradi di penitenza: il primo, nel cominciare; il secondo, nel 

continovare; il terzo, nel finire 

  Nel principiar della penitentia vengono tre cose, cioè: la precedentia, la constituentia et la 

conservantia la penitenza. La precedentia sono due cose, cioè: la fede della bontà divina, la quale è per 

Abraam; la speranza del perdono, ch’è per Isaac. 

 La constituentia sono tre: contritione, nel quale è il pianto, biasimando il peccato prima amato, ch’è 

per Iacob; la confessione, ch’è per Giuda; la satisfattione, ch’è per i fratelli di Giuda. 

 La conservantia sono tre: il timor dell’offesa, ch’è per Fares, che significa divisione; l’amor della 

gloria, ch’è per Zaram, che significa oriente; lo horror dell’inferno, ch’è per Efron, che significa saetta. 

 Seguita la spiritual generatione di Christo nell’anima nel progresso della penitentia, la quale abbraccia 

quattro generationi, secondo quattro et necessarii progressi. Il primo è l’elegger il bene dal male, ch’è per 

Aram, che significa eletto. Il secondo è la volontà perfetta nell’esequir il bene, ch’è per Aminadab, che 

significa spontaneo o volontario. Il terzo è la prudenza del discernere giovando dal nocivo, ch’è per 

Naason, che significa serpentino. Il quarto è il sentimento del gaudio nel compiacere, ch’è per Salomon, 

che significa sensible. 

 Seguita poi la terza generation di Christo nel consumar o finir della penitentia, alla qual concorrono 

quattro generationi, secondo quattro cose che bisognano. Il primo è vigore contra le tentationi della colpa, 

il che si significa per Booz, che vuol dire forza et vigore. Il secondo è la servitù nell’operation della 

gratia, il che significa per Obed, che vuol dir servente. Il terzo è la costantia contra le persecutioni della 

pena, che si significa per Iessé, che vuol dire dell’isola diLibano, perché l’isola è percossa dall’onde. Il 

quarto è fortezza finale di perseveranza, che si significa per Davit, che vuol dire mano forte. 

 Comincia poi la seconda quaterdena, nella quale si significa la generation spirituale di Christo 

nell’anima che fa profitto, et secondo quattro gradi, de quali il primo è nella volontà del bene, il secondo 

nello schivar dal male, il terzo nell’operar de precetti et mandati, il quarto nell’adempiere i consegli. 

 Al primo grado bisognano tre cose: la quietudine del cuore all’huomo, che si significa per Salomon, 

che vuol dir pacifico; larghezza di carità al prossimo, che si significa per Roboam, che vuol dire largheza 

di popolo; la subiettione della volontà a Dio, che si significa per Abia, che vuol dire padre signore, nel 

che s’intende subbiettione di amore et di timore. 

 Al secondo grado, a colui che fa profitto nel dechinar dal male, appartengono parimente tre cose: 

schifarsi dagli scandali, che si significa per Aza, che vuol dire togliente o che toglie; schifarsi da cattivi 

giudicii, che si significa per Iosafat, che vuol dir giudicante; schifarsi dal disprezar il prossimo, che si 

significa per Ioram, che vuol dire eccelso. Per lo primo si disegna lo schifar dal male in effetto; per il 

secondo, nel pensarlo; per il terzo, nell’affetto. 

 Al terzo grado a colui che fa profitto nel’opere de precetti appartengono quatro generationi, perché si 

debbono osservare i mandati così nella prosperità come nell’aversità. Nello stato dell’aversità bisognano 

due cose: fortezza nell’entrare in difficultà, che si significa per Ozia, che vuol dire robusto o fortezza del 

Signor; patientia nel sostenere l’aversità, che si significa per Ioathen, che vuol dir perfetto, perché la 

patientia riduce l’opera a perfettione. Allo stato della prosperità si convengono due cose: la continentia 
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nel dilettarsi nel bene che si muta, che si significa per Acaz, che vuol dire continente; la conformità nel 

bene incommutabile, che si significa per Ezechia, che vuol dire il Signore mi ha confortato. 

 Al quarto grado a chi fa profitto o nell’adempir de consigli concorrono quattro cose. La prima è la 

dimenticanza delle cose di questo mondo, che si significa per Manasse, che vuol dire oblivione. La 

seconda è il ricever del giogo del Signore, quasi di spiritual nutrimento, che si significa per Amon, che 

vuol dire nutrito. Onde altrove disse: «Venite a me tutti voi che vi affaticate et siete gravati, et io vi 

ristorerò». La terza è la divotione rispetto del presente merito, che si significa per Iosias, che vuol dire 

menso del Signore. La quarta è la preparation del rispetto del futuro premio, che si significa per Iechonia, 

che vuol dire preparatione. 

 Ultimamente, comincia la terza quaterdena, la qual disegna la generation di Christo per gratia 

nell’anima perfetta secondo quattro gradi. Il primo s’intende quanto alla perfettione de religiosi, il 

secondo de prelati, il terzo degli attivi, il quale risponde communemente a tutti che perseverano dopo la 

transmigration di Babilonia, cioè dopo il passaggio dello stato dell’imperfettione, seguita la perfettione 

de’ religiosi, alla quale s’appartengono tre cose: obedientia pronta, che si significa per Iechonia, che vuol 

dire preparatione; povertà volontaria, la qual non cerca altro che Dio, che si significa per Salathiel, che 

vuol dire la mia petitione è Dio; disciplina regulare, che si significa per Zorobabel, che vuol dire  maestro 

di confusione, perché la disciplina è confusion de’ peccati. 

 Alla perfettione de prelati, o vero alteposti agli altri appartengono quattro cose, cioè: paterna 

sollecitudine verso i sudditi, che si significa per Abiud, che vuol dire padre mio questo; dottrina che 

risvegli i pigri, che si significa per Eliachim, che vuol dire risuscitante; scientia che consigli gli ignoranti 

che si significa per Azor, che vuol dire rendente lume; santità di vita che informi gli altri, che si significa 

per Sadoch, che vuol dire giusto. 

 Alla perfettione degli attivi appartengono quattro cose, cioè: perfettion di carità verso il prossimo, che 

si significa per Achim, che vuol dire fratello mio; perfettione d’amore verso Dio, che si significa per 

Eliud, che vuol dire Dio mio; perfettione di fidarsi in Dio nell’aversità, che si significa per Eleazar, che 

vuol dire Dio mio aiutore; perfettione di humiltà nelle cose prepspere, riputando ogni cosa doni di Dio, 

che si significa per Mathan, che vuol dir dono. 

 Alla perfettione in comune di coloro che perseverano s’appartengono tre cose, cioè: porsi sotto i 

piedi i vitii, che si significa per Iacob, che vuol dire supplantatore; continuamente far profitto nelle virtù, 

che si significa per Iosef, che significa accrescente; costanza immobile della fede, che si significa per 

questa parola che dice «marito o sposo di Maria», la quale vuol dire stella del mare, la quale è polo del 

cielo che non si muove mai. Et queste tre cose son necessarie alla perseveranza. Pet tutti i predetti, 

adunque, si figura Christo, perché a lui si convengono tutte le cose che si traggono dall’interpretationi de 

detti nomi (f.17b-17d). 

 

 

5.1.3 Omissions de passatges que contenen digressions 

En un nombre gens menyspreable de casos, les omissions que detectem en la 

traducció de Corella estan vinculades no a la voluntat d'evitar repeticions innecessàries 

o a l'alleugeriment dels passatges d'interpretació obscurs, d'excessiva densitat teològica 

o àrids com els que acabem de veure, sinó a llimar del text les nombroses digressions 

etimològiques i erudites que introdueix Ludolf de Saxònia, i que el teòleg valencià 

degué considerar del tot prescindibles. Així, per exemple, en el capítol sisé («De la 

visitació de Elizabeth y de la circuncisió y nativitat de Johan Baptista», en encarar 

l'explicació del relat de la circumcisió (§15), la VCC es fa ressò, tot glossant el passatge 

de Lc 1, 57-66, que, a l'hora de comunicar el nom que s'havia decidit per a la criatura, el 

pare hagué d'escriure'l en unes tauletes, perquè era sordmut. En aquest punt, Ludolf 

s'estén explicant el terme pugillares que figura en el text evangèlic, i hi afegeix una 
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informació col·lateral relacionada amb aquest suport d'escriptura que, a diferència del 

que fan majoritàriament les altres versions romàniques
164

, el traductor valencià ignora, 

convençut que el lector entendrà perfectament el passatge indicant només que Zacaries 

féu servir «unes scrivanies»:  

Primer: Enterrogat per senyals lo pare per quin 

nom lo nomenarien, hon se mostra que sord era, 

com per senyals lo enterrogaren, demanà ab 

senyals unes scrivanies, y scriví: «Johan és lo seu 

nom propi, lo qual li ha imposat l’àngel, qui·l 

portava de l’archiu de la divina sapiència»  (f.27b). 

VCC: Pater etiam nutu et signo, de nomine 

imponendo interrogatus (per quod videtur quod 

non tantum erat mutus, sed etiam surdus) 

postulavit signo, non verbo, pugillarem id est 

tabulam tantam quantum poterat pugillus capere. 

Unde secundum vulgare Romanorum, pugilla est 

tabula ad scribendum. Dicitur etiam aliquando 

pugillaris calamus, et stylus, et graphium quo 

scribimus» (p.31a). 

 

Un altre exemple d'omissió relacionada amb la presència en el text llatí d'una 

digressió de caràcter etimològic ens el forneix el capítol tretzé («Com lo Senyor fogí en 

Egipte», §10), en què Ludolf de Saxònia, en donar compte, tot seguint Mt 2, 16, del 

manament d'Herodes de matar tots els nens de Betlem menors de dos anys, introdueix 

precisament una reflexió sobre la paraula bimatus ('de dos anys'), el sentit de la qual 

explica i contextualitza recorrent a l'etimologia
165

: 
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Montesino: E el padre, preguntado de los circunstantes por gestos e por señas qué nombre le mandava 

poner (porque, según paresce, él era sordo e mudo), demandó por señas, que no hablando, una escrivanía, 

que quiere aquí dezir una tablilla que podía caber en el puño; ca, según el romance de los romanos, lo 

que nosotros dezimos escrivanía llaman ellos tabla de escrevir, aunque alguna vez se toma este nombre 

escrivanía por la pluma o cálamo con que escriven, o por el grafio de metal con que debuxan en los 

tablones blanqueados (f. 41a). Sansovino:Et il padre parimente con cenni et con segni fu interrogato 

come si dovesse nominare il bambino. Onde si comprende che non solamente era muto, ma anco’ sordo. 

Domandò con segni, et  non con parole, da scrivere, cioè tavola e penna et calamaio, o qualch’altra cosa 

con la quale gli antichi scrivevano (f.16ab). Cfr. amb la traducció portuguesa, que alleugereix també la 

digressió: Alcobaça:E foi outrossi preguntado o padre per acenamento e per sinal que nome lhe poeriam; 

em que parece que nom soo era mudo mas surdo. E pediu, per sinal, nom per palavra, que lhe dessem 

scripvania, scil., ũa távoa [tanta] quanto no punho se pode tomar (f.23a). 
165

 Contràriament a l'actuació de Corella, la traducció castellana sí que dóna compte del passatge en 

qüestió: Montesino: Síguese en el testo: E, después que bolvió de Roma a Jerusalem, este rey tan tirano 

embió muchos carniceros e crueles matadores, e mandó que matassen a todos los niños que estavan en la 

cibdad de Belén, cibdad del tribu de Judá, y en toda su tierra e en todos sus lugares aderentes, y que 

fuessen estos niños de edad de dos años e dende abaxo hasta el infante de un día o de una noche, según el 

tiempo que los tres Reyes le avían dicho que era nascida la estrella, porque no se pudiesse encobrir por 

ignorancia del tiempo ni del lugar qualquier infante que fuesse nascido. E, destos inocentes, la mayor 

parte está enterrada a tres millas de Belem, a la parte del viento abrego.Es de notar que esta palabra 

bimato quiere dezir espacio de dos años; e desciende desta palabra bis, que en latín quiere dezir dos, e 

desta palabra ymatos, que es palabra griega, e quiere dezir año. E assí se compone bimato, que quiere 

dezir doblado año o dos años (f. 88c-d). Les traduccions italiana i portuguesa, en canvi, no reprodueixen 

la digressió i ofereixen una traducció del passatge abreujada, que no és coincident en ambdós casos, ni 

tampoc respecte de la traducció valenciana. 
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Primer:Y, expedit davant lo emperador del seu 

negoci, y obtesa contra sos fills sentència, tramés 

cavallers que matassen en Bethleem y en tots los 

seus térmens tots los infants de dos anys fins als 

nats de hun dia, segons lo temps que li havien dit 

los Reys de la aparició de la stela (f.53d). 

VCC:Et de Roma reversus Jerosolymam, misit 

spiculatores, et jussit occidi omnes pueros, qui 

erant in Bethlehem Judae, et in omnibus finibus 

ejus, et locis adjacentibus, a bimatu et infra, id est 

biennes et minoris aetatis, usque ad puerum diei, 

seu noctis unius, secundum tempus quod a Magis 

de ortu stellae exquisierat; ut nec loco, nec 

tempore celaretur qui natus erat, quorum 

maxima pars, tertio milliario a Bethlehem, ad 

Austrum, sepulta est. Bimatus, spatium duorum 

annorum dicitur, a bis et ύμάτος Graece quod est 

annus Latine: et inde bimatus, quasi binus annus 

appellatur; unde dicitur, bimus, bima, bimum, 

scilicet animal duorum annorum, et trimus, 

trima, trimum, annorum trium (p.66b). 

 

En ocasions, l'element que motiva la digressió etimològica del frare cartoixà està 

relacionat amb la interpretació d’un nom propi, tal com ocorre en l'exemple que 

comentarem a continuació, pouat del capítol vint-i-quatré de la Vita Christi, que se 

centra en la predicació de Joan Baptista i la crida dels apòstols («Continua lo testimoni 

de Johan, y de la primera vocació dels apòstols, y de la secreta pricació del Senyor»). 

En el passatge que desenvolupa la crida de Simó Pere a l’apostolat, el frare cartoixà 

introdueix un apartat (§7) en què, tot glossant el verset de Jn 1,42, s’explica el significat 

del nom triat per al deixeble, contingut del qual dóna compte el traductor valencià, que 

introdueix en el trasllat dues glosses de caràcter explicatiu: una per a indicar 

l’equivalència catalana del nom llatí Petrus («en la nostra vulgar Pere») i una altra per a 

justificar l’origen del nom («que pren lo nom de ‘pedra’»)
166

:  

 

Primer: «Tu hauràs nom Cephas, que vol dir 

Petrus en lengua latina, en la nostra vulgar Pere, 

en la grega “cap” o “capità” significa». Y era 

decent cosa que aquell qui lo Senyor volia que fos 

cap dels altres, y en loch seu general vicari, 

tengués fermetat y seguretat ferma, que lo nom de 

Pere significa, perquè en lo latí Pere vol dir 

Petrus, que pren lo nom de «pedra». Simó era lo 

seu nom ans que del Senyor fos dexeble; aprés, lo 

Senyor li posà nom Pere. Axí, quand algú qui ja és 

gran se bateja, altre nom del que tenia li posen, y 

per lo semblant, lo qui és creat en papa pren altre 

nom del que tenia, segons la devoció y voluntat 

sua (f. 92d). 

VCC: Tu vocaberis Cephas, quod Latine 

interpretatur Petrus, et in Graeco caput, vel 

capitaneus. Et congruit mysterio ut ille qui debebat 

aliorum esse caput et Christi vicarius, firmitatem 

habeat, quam designat Petrus. Simon quippe erat 

nomen ejus ante vocationem et conversionem, sed 

post impositum fuit sibi nomen Petrus. Sicut etiam 

quando baptizatur adultus, et quando aliquis in 

Papam est creatus, mutatur nomen ejus (p.121a). 
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 El sentit de la glossa corellana s’ha de posar en relació, evidentment, amb el conegut verset de Mt 16, 

18: «I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meua Església, i les forces del reialme de 

la mort no la podran dominar». 
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A continuació, el text llatí s’allarga en una digressió centrada en l’explicació del 

terme Bar-Jona amb què, segons l’evangeli de Mt 16, 17, s’identifica també Simó Pere, 

tot atenent a l’origen etimològic i a les diferents interpretacions que en deriven. Corella, 

al contrari del que ocorre en la resta de les traduccions romàniques
167

, opta per ometre 

aquest passatge, que reproduïm a continuació: 

 

VCC:Simon ergo, est proprium nomen, Petrus vero est cognomen, Bar-Jona est Hebraeum, et sonat filius 

Jona. Sed, secundum alium Evangelistam, dicitur filius Joanna, quia, secundum quosdam, idem erat 

nomen patris Jona et Joanna, aliqualiter tamen, propter subtractionem unius syllabae, diversificatum, sicut 

in Latino Nicolaus, pro Colinus. Vel dicendum quod pater Petri, erat binomius, et sic Jona et Joanna sunt 

duo nomina: et hoc videtur ex eorum interpretatione diversa, quia Joanna, interpretatur in quo gratia, et 

Jona, interpretatur columba (p. 121a). 

 

 

5.1.4 Omissions i resums de passatges vinculats a l'exposició de raons, causes o 

motius 

En realitzar l’écard entre la Vita Christi de Ludolf de Saxònia i la traducció 

enllestida per Corella, resulta fàcil constatar que són nombroses les ocasions en què 

l’alleugeriment del text que porta a terme el traductor valencià es relaciona amb 

passatges en què el frare cartoixà exposa una sèrie de causes o motius vinculats a un 

determinat aspecte. Així ocorre, per exemple, en el capítol disseté («De l’offici hi vida 

de Johan Baptista»), en què, en explicar que el baptisme que practicava Joan al riu Jordà 

era preparatiu i figuratiu del baptisme que havia de practicar Jesucrist (§4), el frare 

alemany recorre a l’exposició de tota una sèrie de causes que justifiquen la dedicació de 

Sant Joan a aquesta activitat:  
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Montesino: Assí que Simón es nombre proprio y Pedro es sobrenombre; Bar-Jona es vocablo ebreo, e 

quiere dezir tanto como fijo de Jona. Mas, según otro evangelista dize, sant Pedro se dezía Simón, fijo de 

Juan, porque, según algunos dizen, un mesmo nombre era el nombre de su padre, nombrándose Jona o 

Juan, mas en alguna manera paresce diverso por el quitamiento de una sýllaba, como acaesce en el latín 

en este nombre Nicola e Colino. E, según dizen algunos, podemos dezir que el padre de sant Pedro tenía 

dos nombres, y desta manera Jona e Juan son dos nombres. Y esto paresce ser verdad por la diversidad de 

sus interpretaciones, porque Juan quiere dezir varón en quien está gracia, e Jona quiere dezir paloma 

(f.158c). Sansovino:Simone, adunque, è il proprio nome, et Pietro è il cognome. Barjona è hebreo, che 

significa figliuolo di Iona. Ma, secondo un’altro evangelista, è detto figliuolo di Ionna, perché, secondo 

alcuni, il padre era chiamato Iona et Ioanna, nondinmeno alquanto diversamente per lo scemamento d’una 

sillaba, come se si dicesse Nicolò et Colò. O vero si dee dire che il padre di Pietro haveva due nomi, et 

così Iona et Ioanna sono due nomi, i quali nella loro interpretatione sono diversi, perché Ioanna vuol dire 

gratia nel quale, et Iona vuol dire colomba. Cfr. amb la traducció portuguesa, que dóna compte del 

passatge, però de manera més abreujada: «“Simom”, ergo, é o seu nome próprio, e “Pedro” foi alcunha; 

Barjona é nome de judeu [e quer dizer “filho de Jona”]; mas, segundo outro evangelista, chamava-se 

“filho de Joana”, porque, segundo alguũs, assi havia nome seu padre, mas era o nome mudado e 

desvairado per tiramento de uũa sílaba, assi como em alguũs logares Nicolau é chamado Colino» (f.89a). 
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Primer: Batejava Johan per moltes causes: la 

primera, segons sanct Agostí, que lo seu lavar lo 

baptisme del Senyor significava. Y axí, largament 

sagrament se nomenà, perquè era senyal de cosa 

sacra
168

. 

La segona, segons sant Crisòstom, perquè ab la 

fama del seu baptisme molts hi vinguessen, als 

quals denunciàs lo adveniment del rey Messies. 

 

La terça, segons sanct Gregori, perquè en lo seu 

baptisme los hòmens se acostumassen al verdader 

baptisme
169

. 

 

 

 

 

 

La quarta, segons Beda, perquè venint lo Senyor  

al baptisme fes manifest qui era en la veu del Pare, 

quand los cels se obriren y sobre lo seu cap devallà 

la coloma (ff. 65d-66a). 

VCC: Baptizavit autem Joannes propter plures 

rationes. Prima est, secundum Augustinum, ut 

significaret Baptismum Christi, et sic fuit 

sacramentum.  

 

—Secunda est, secundum Chrysostomum, ut ex 

nomine baptizandi plures ad Joannen convenirent, 

quibus de Christo annuntiaret.  

 

—Tertia est, secundum Gregorium, ut per 

baptismum Joannis homines assuescerent ad 

Baptismum Christi. 

 

—Quarta, secundum Bedam, ut per baptismum 

Joannis homines praepararentur et 

humiliarentur ad Baptismum Christi. 

 

—Quinta est, secundum ipsum Joannem, ut 

manifestaretur Christus in Israel in baptismate 

Joannis, voce Patris et Spiritu Sancti (p. 82b). 

 

 

Com es pot comprovar en el fragment reportat, en afrontar la traducció d’aquest 

passatge, el mestre en sacra Teologia prescindeix de la quarta raó aportada en l’original 

llatí, basada en Beda, In s. Joannis evangelium expositio, c.III (PL 92, col. 0674C), i, en 

canvi, atribueix falsament al doctor Venerable la cinquena raó del text de Ludolf (quarta 

en el cas de la versió valenciana). La resta de les traduccions romàniques, en canvi, 

recullen també la raó negligida per Corella
170

. 

El mateix fenomen de supressió en la versió valenciana d’una porció de text llatí 

relacionat amb una exposició de causes o raons es documenta en el capítol tercer («De 

les sposalles de la Senyora nostra, Verge Maria»). Després de donar bon compte del 

procés d’elecció de Josep com a espòs a través de la verga florida i de les 

característiques del matrimoni verge, el frare saxó dedica un passatge a exposar les 

raons per les quals Crist volgué nàixer d’una dona casada, explicació que es divideix en 

tres blocs, en funció de quin siga el subjecte des del qual es pondera el fet: des del punt 

de vista del fill Jesús, des del punt de vista de la mare i des del punt de vista de la resta 

de la humanitat. En exposar la primera de les perspectives apuntades, ço és, la del fill 
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 Sant Agustí (autor incert), Sermones ad populum, Appendicis classis II: Sermones de tempore, sermó 

CXXXIV: In Epiphania Domini, IV (PL , col. 2011). 
169

Sant Gregori Magne, Homiliae in evangelia, homilia VII (PL 76, col. 1101A). 
170

Montesino: La quarta es, según dize el venerable Beda, porque por el baptismo de sant Juan se 

humiliassen los pueblos y se aparejassen para recebir el baptismo del hijo de Dios (f.109b). Alcobaça: A 

quarta, segundo Beda, por tal que per o bautismo de Joane se aparelhassem os homeẽs pera o bautismo de 

Cristo (f.56c). Sansovino: La quarta, secondo Beda, accioche per il battesimo di Giovanni gl’huomini si 

preparassero et humiliassero al battesimo di Christo (f.47b). 
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Jesús, Ludolf recorre a cinc raons, de les quals Corella en tradueix només quatre. En 

aquest cas, com es pot comprovar a continuació, la raó negligida és la tercera, que hom 

pot documentar en la resta de les traduccions romàniques
171

: 

 

Primer: Volgué lo Senyor la sua Mare fos casada 

per moltes y distinctes causes: algunes per la part 

sua, altres per la part de la verge Mare, altres per la 

part nostra. 

 

 

Per la part del Senyor asignen algunes causes. La 

primera, diu sant Jerònim, perquè la genealogia del 

Senyor se descrivís per home, segons la consuetut 

judaica, y axí vingués a Josef, spòs y cosín germà 

de la Senyora nostra
172

. 

 

 

La segona, diu sant Ambròs, per levar tota sospita, 

que no creguesen los juheus que era nat de 

adulteri, y axí poguessen dir que justament no·l 

rebien
173

. 

 

 

 

 

 

 

 

La terça, diu Orígenes, per la servitut sua, 

majorment per lo fogir de Egypte. Ajudava Josef al 

criar de l’infant a la verge Mare, y per ço «nodriç 

del Senyor» lo nomenaven
174

. 

 

La quarta, dien Orígenes y sant Jerònim, perquè 

fos amagat al diable la concepció y lo part verge
175

 

(f. 13c). 

VCC: Voluit autem Dominus matrem suam habere 

virum, et non de simplici, sed de desponsata 

concipi et nasci, diversis ex causis; quarum 

quaedam accipiuntur ex parte pueri, quaedam ex 

parte matris, quaedam ex parte aliorum. 

 

Ex parte pueri sumuntur rationes quinque. Prima, 

secundum Hieronymum, propter declarationem 

originis, ut per generationem Joseph, cujus Maria 

cognata erat, origo Mariae monstraretur, et more 

Scripturarum genealogia Christi per virum 

describeretur. 

 

—Secunda, secundum Ambrosium, propter 

remotionem suspicionis, ne scilicet a Legis injuria 

incepisse videretur, cum partus innuptae Lege 

damnaretur.  

 

—Tertia, secundum eumdem, propter 

remotionem suspicionis, ne scilicet Herodes et 

Judaei Christum juste, quasi de adulterio natum, 

persequi viderentur; et ab infidelibus tanquam 

illegitimus abjiceretur
176

. 

 

—Quarta, secundum Originem, propter 

sustentationem pueri maxime cum deberet in 

Aegyptum portari, ut scilicet Joseph nutriret eum; 

unde et Joseph nutritius Domini appellatur. 

 

—Quinta, secundum Originem, Hieronymum et 

Basilium, propter occultationem nativitatis Christi, 

ut videlicet mysterium et partus Filii Dei diabolo 

celaretur, generatum (p. 15a). 
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Montesino: La tercera razón es, según el mesmo sant Ambrosio, porque se quitasse la sospecha e mala 

opinión contra el infante Christo, esto es, porque Herodes ni los judíos no lo persiguiessen con color de 

justicia como a infante nascido de adulterio, e porque no fuesse desechado de los infieles assí como 

bastardo e no legítimo (f.20a). Alcobaça:A terceira razom, segundo êste meesmo doctor, foi por 

nom seer havudo aazo de o perseguirem, scil., porque Herodes nem os Judeus [nom] 

houvessem achaque ou razom justa de o lançarem assi como nacido de adultério e o apartarem 

dos fiees como nom legítimo (f.10d).Sansovino: La terza, secondo il medesimo, è per levare 

sospetto, accioche non paresse che Herode et i giudei perseguitassero giustamente Christo, quasi come 

nato di adulterio, et fosse dagli infedeli rifiutato come non legittimo (f.6b). 
172

Sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, 1, 18 (PL 26, col. 

0024A). 
173

Sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 1553B). 
174

Font no localitzada en Orígenes. El mateix raonament és recollit per Sant Jeroni, Commentariorum in 

evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, 1, 18 (PL 26, cols. 0024A-0024B). 
175

Orígenes, Homiliae in Lucam, 6 (PG 13, col. 1815) i Sant Jeroni, Commentariorum in evangelium 

Matthaei ad Eusebium libri quatuor, 1, 18 (PL 26, col. oo24B). La VCC també atribueix aquest argument 

a sant Basili el Gran, Homilia in sanctam Christi generationem, 3 (PG 31, col. 1463). 
176

Sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, cols. 1552D-1553B). 
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En nombroses ocasions, l'alleugeriment que opera el traductor valencià en els 

passatges en què l'obra de Ludolf introdueix una exposició de causes no consisteix, com 

en els casos que hem vist, en la supressió d'una determinada causa, sinó en la 

presentació al lector d'una versió molt més resumida del conjunt de les causes 

contingudes en el text original. Així ocorre, per exemple, en aquest altre passatge del 

capítol tercer, en què el frare cartoixà completa l'explicació de les raons per les quals 

Crist volgué nàixer d’una dona casada, en aquest cas des de la perspectiva del conjunt 

de la humanitat (§9 «De les causes per part nostra»): 

 

Primer: Per la part de nosaltres podem assignar 

altres causes. La primera, diu sant Ambròs, que 

aquelles qui mal viven no tinguessen de les sues 

culpes excusa, dient que la verge Mare de Déu fon 

infamada
177

. 

 

 

La segona, diu Orígenes, per confermar lo 

matrimoni contra los heretges
178

. 

 

 

 

 

 

 

La terça, perquè en la verge Senyora fos levat lo 

opprobri que les dones en tots los staments tenien: 

vèrgens, casades y vídues. 

 

 

 

 

La quarta, per donar exemple que, encara fetes les 

sposalles, podem elegir lo stament verge en religió 

aprovada. 

 

 

 

 

La cinquena, diu sant Crisòstom, per lo gran 

misteri de les sposalles de Jesús, Déu y home, ab 

la sua sposa Sgleya, verge sens màcula ni ruha, de 

la qual som fills nosaltres
179

 (f.13d). 

VCC: Item, quinque rationes sumuntur ex parte 

aliorum. Prima, secundum Ambrosium, ad 

remotionem excusationis peccati, ne virginibus 

impudicis et male viventibus velamen excusationis 

praeberetur, ex quo mater Domini infamata 

videretur. 

 

—Secunda, secundum Originem, ad 

confirmationem matrimonii contra futuros 

haereticos, matrimonium damnare volentes; vel, ut 

per hoc quod de virgine et desponsata nasceretur, 

uterque status et virginum et conjugatorum 

approbaretur, contra haereticos alteri istorum 

detrahentes. 

 

—Tertia, ad sublevationem opprobrii, ut scilicet ab 

omni gradu feminarum tolleretur opprobrium, 

quod in Eva incurrunt omnes feminae; et tam 

virgines quam nuptae, quam etiam viduae a 

communi opprobrio, quod in Eva contraxerant, 

eximerentur in persona Mariae. 

 

—Quarta est ad commendationem exempli: ut 

videlicet ostenderet, facta desponsatione, ante 

conventionem, liberum esse transire ad meliora 

vota, sponso irrequisito, ut est in religionis 

ingressu, ubi anima desponsatur Deo; sicut fuit in 

beata Virgine. 

 

—Quinta est, secundum Chrysostomum, ad 

declarationem mysterii, quo scilicet ipsi Christo 

desponsatur Ecclesia, quae virgo est immaculata 

semper et sine ruga (f. 15ab). 

 

Com es pot comprovar a partir de la lectura contrastiva dels textos, el traductor 

valencià tradueix més o menys literalment les raons primera i cinquena del passatge, 

mentre que decideix sotmetre a un procés d'abreujament les raons segona, tercera i 
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Sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 1553A). 
178

 Font no localitzada. 
179

 Font no localitzada. 
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quarta. Amb aquesta intervenció, Corella dóna compte del contingut essencial de les 

raons i, al mateix temps, evita les repeticions de l'original llatí
180

. 

El darrer exemple a què recorrerem per a il·lustrar en la traducció corellana el 

fenomen de l'abreujament del text llatí en passatges lligats a l'exposició de causes ens el 

forneix aquest fragment del capítol cinqué («De la concepció del Senyor», §28), centrat 

en el desenvolupament de les sis condicions que ha de tenir, des del punt de vista moral, 

l'ànima que vol concebre a Crist. Com en el passatge anterior, el mestre en sacra 

Teologia tradueix les sis condicions que figuren en el text llatí, però ens les ofereix en 

una versió molt resumida, essencialitzada, que bandeja els elements que resulten ser 

repetitius o superflus a ulls del traductor valencià: 

 

Primer: Moralment, sis condicions deu tenir 

qualsevol ànima devota qui a Déu spiritualment 

vol concebre. 

 

Primerament, deu habitar en Galilea, que 

«transmigració» significa, transmigrada, separada 

y alienada de tota delectació terrena: que alguna 

creatura no ame sinó per la bondat divina; y no 

solament res contra Déu no ame, mes tot lo que 

ame en Déu y per amor de Déu ame. 

 

 

 

 

 

 

 

VCC: Moraliter tanguntur hic sex conditiones, 

quas debet habere quae libet anima sancta, 

Christum spiritualiter conceptura. 

 

Debet enim primo habitare in quadam separatione 

et alienatione omnis creatae delectationis, ut sic 

habitet in Galilaea, quod interpretatur 

transmigratio. Illa enim anima perfecte habitat in 

transmigratione, quae transmeavit omnem creatam 

delectationem, ita quod nulla re creata amplius 

delectatur, nisi in quantum in ea relucet imago et 

perfectio Creatoris; quod non solum nullam diligit 

contra Deum, sed nec ullam diligat, nisi in 

quantum in ea Deus relucet, vel imago Dei, ut 

proximum, vel in quantum potest esse accommoda 

ultimate saluti, sicut alia res 
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 La resta de traduccions romàniques, en canvi, reprodueixen les causes de manea més literal. Oferim a 

continuació, a tall d'il·lustració, el text de la traducció castellana: Montesino: Ítem, otras cinco razones se 

toman de parte de otros doctores. La primera es, según sant Ambrosio dize, para quitar la escusa del 

pecado, esto es, porque a las vírgines desonestas e a las donzellas que mal biven no les sea dada 

encubierta de escusación, porque pudieran dezir las tales quando por sus liviandades las infamaran: 

«Andad, que no se nos da nada; que también dixeron mal de la madre de Dios y le tocaron en la fama». 

La segunda razón, según dize Orígenes, fue para confirmación del matrimonio contra los erejes que 

estavan por venir, que querían destruyr el matrimonio, e también porque, queriendo el Señor nascer de 

virgen y desposada, fuessen entrambos los estados del matrimonio e de la virginidad aprovados, porque 

en cada uno de éstos pusieron los erejes calumnia.La tercera fue porque el estado de todas las mugeres se 

escapasse del denuesto e disfavor en que todas cayeron en su madre Eva, assí las vírgenes como las 

casadas, como las biudas; y deste denuesto e disfavor fueron libres todas en la persona de la virgen María, 

en la qual se aprovaron  todos aquellos tres estados de las mugeres. La quarta es por la comendación e 

alabança del exemplo, conviene a saber: por mostrar que después de los desposorios, antes de la cópula 

carnal, tiene libertad qualquiera de los desposados de passarse a mejores votos, esto es, de entrar en 

religión sin consentimiento de la parte, porque en la entrada de la religión el ánima se desposa con Dios, 

como acaesció en la bienaventurada Virgen. La quinta es, según dize sant Grisóstomo, para declaración 

del mysterio por el qual la Yglesia, que es virgen sin manzilla e sin ruga, es desposada a esse mesmo 

Cristo, de cuya Madre virginal, siempre virgen sancta, somos todos hijos engendrados en la fe de esse 

mesmo su esposo Jesuchristo; ca, según dize sant León papa, por aquel mesmo espíritu que Christo nasció 

de la Virgen, por aquél mesmo nasce el christiano del vientre de la Yglesia (f. 20c-d). 
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Segonament, que en Nazareth habite, que «flor» 

significa: que en virtuts floreixca en puritat e 

innocència. 

 

 

 

 

 

 

Terçament, que tal ànima sia verge, que algunes 

carnals delectacions no acullga, ni algun delit que 

en Déu no sia. 

 

 

 

 

 

 

Quartament, que de Joseff sia sposa, que 

«augment» significa; que vol dir que no s’ature, 

mas en virtuts tostemps augmente, stimant que a 

ben viure comença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintament, que haja nom Maria, «il·luminada», 

que ja en lo seu cor senta lum y alegria de la 

sdevenidora glòria. 

 

 

 

La sisena, que sia fort y confortada en les 

consolacions divines, perquè l’àngel puga rebre, lo 

nom del qual «fortitud de Déu» se interpreta 

(f.23b). 

—Secundo debet talis anima habitare in quadam 

floritione deiformis operationis, scilicet ut 

inhabitet in Nazareth, quod interpretatur flos, 

virgultum, sanctitas, vel consecratio: ut scilicet 

floreat, vel in flore habitet ex candore innocentiae; 

sit virgultum, dulcore divinae influentiae; 

sanctitas, fervore divinae charitatis; et inhabitet in 

quadam consecratione, splendore veritatis. 

 

—Tertio, talis anima debet esse virgo, ut ab omni 

motu, non solum sensuum, sed etiam omni animae 

virium sit restricta, ita ut nihil in ea corruptionis 

valeat subintrare; nec per vias sensuum intret 

aliquid quod moveat ad carnalitem; nec per vias 

virium intellectivarum veniat aliquid quod tendat 

in curiositatem. Et secundum Augustinum, 

quaecumque anima talis fuerit, virgo censetur. 

 

—Quarto, talis anima debet esse desponsata, ut 

fidem et amorem ad unicum bonum restrinxerit, 

quod est Deus, ne in incerto vagetur, nunc istud, 

nunc illud amans. Et signanter dicitur quod debet 

esse desponsata Joseph, quod interpretatur 

augmentum vel appositio: ut in fide et amore 

apponens, semperque proficiens augmentetur, quia 

in talibus non proficere, est quodam modo 

deficere. Et signanter additur de domo David, quod 

interpretatur manu fortis: quia per gressus 

spirituales, per fortes conatus et operationes, in 

spirituali exercitio augmentatur. 

 

—Quinto describitur haec anima ut tota illuminata, 

quia nomen ejus est Maria, quod interpretatur 

illuminata: scilicet ut signatum sit super eam 

vultus Domini, et habeat laetitiam spiritualem in 

corde suo. 

 

—Sexto describitur, ut a Deo confortata per 

donum fortitudinis Spiritus Sancti, quia ingreditur 

ad eam angelus Gabriel, quod interpretatur 

fortitudo Dei, et per eum fit annuntiatio: scilicet 

quando anima contemplativa fortificata a Deo, per 

spem elevatur, ut appetat gratiae plenitudinem, 

Domini praesentiam, et quamdam singularitatem 

benedictionis inter omnes creaturas (p. 26a-b)
181

. 
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 La resta de traduccions romàniques, de nou, es mostren més fidels al text llatí. Per tal d'exemplificar-

ho, recorrem en aquesta ocasió a la traducció italiana: Sansovino:Qui si toccano moralmente sei 

conditioni le quali dee haver ogni anima santa che vol conceper Christo spiritualmente. Dee, la prima 

cosa, habitare il luogo separato et alieno da ogni dilettation creata, et così habiti in Galilea, che significa 

passaggio o tramutamento. Atesso che quell’anima perfettamente habita nel passaggio, che trapassa ogni 

diletto creato, et non si diletta di nulla del mondo se non in quanto ch’in lei riluce l’imagine et la 

perfettione del Creatore; et che non solo non ama cosa niuna contra Dio, ma che non ami nulla, se non in 

quanto ch’in ella riluce Dio, o l’imagine di Dio, com’è il prossimo, o in quanto che può tornare a 

proposito per la salute nostra. Seconda, dee tale anima habitare in un certo fiorimento d’operatione 

conforme a Dio, cioè che habiti in Nazareth, che significa fiore, virgulto,santità et consacratione, 

accioche fiorisca o habiti in fiore per il candor dell’innocentia, sia virgulto per dolcezza della divina 

influenza, et santità per il fervore della divina carità, et habiti in certa consecratione per splendore di 

verità. Terza, tale anima dee esser vergine, et si guardi da ogni moto non pur de sensi, ma dalle forze 

d’ogni anima, di modo che non possa entrar in lei nulla di corruttione, né per via de sensi cosa che la 
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5.1.5 Omissions de caràcter ideològic o teològic 

Com hem advertit en parlar del contingut, la VCC de Ludolf de Saxònia és una obra 

plenament canònica, d'una espiritualitat continguda, que, en el marc de la fèrtil tradició 

escolàstica, entronca de ple amb els postulats teològics més reputats i aprofita les 

glosses evangèliques generades pels pares de l'Església a través de la divulgació 

acumulativa pròpia de la tradició exegètica. Això no obstant, l'acarament del text llatí 

amb la traducció valenciana ens permet localitzar algunes omissions que podrien 

presentar un cert interés des del punt de vista teològic o, si més no, ideològic. A 

l'exemplificació d'aquest tipus de passatges dedicarem aquest darrer apartat destinat a 

l'estudi de les omissions i resums que caracteritzen la versió abreujada de Corella. 

Una primera mostra d'omissió motivada per criteris teològics la constitueix, per 

exemple, aquest passatge del pròleg de l'obra («Pròlech del benaventurat doctor hi 

excel·lent contemplatiu Ludolpho Cartoxà», §6), en què Ludolf de Saxònia recorre a 

una citació de sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica Canticorum, sermó XLIII 

(PL 183, cols. 994B-C), per a il·lustrar la importància d'exercitar-se en la contemplació 

de la vida de Crist. En un punt del text reportat, l'abat de Claravall afirma, referint-se al 

Jesús infant: 

«Mementote quia accepit eum Simeon in ulnas; Maria gestavit in utero; fovit in gremio; sponsa sibi 

inter ubera collocavit. Arbitror Joseph super genua, illi frequenter arrisisse. Hi omnes ante se eum 

habuerunt, et nullus retro» (f. 3a). 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
muova a carnalità, né per via delle forze intellettive, cosa che renda alla curiosità. Et secondo Agostino, 

qualunque anima sarà tale, saràtenuta et stimata vergine. Quarta, tale anima dee esser sposata si ch’ella 

riduca et ristringa la fede et l’amore all’unico bene, ch’è Dio, et non vada vagando nell’incerto, amando 

hora questa cosa, hora quella. Et particolarmente si dice che dee esser sposata a Iosef, che significa 

augmento, o vero appositione, accioche apponendo nella fede et nell’amore, et facendo sempre profitto, si 

augmenti, perché non far profitto in queste cose è un certo modo un mancare. Et si aggiugne: «Della casa 

di Davit», che significa mano forte, attentoche per passi spirituali, per valorosi sforsi nell’operare, si 

prende accrescimento dell’essercitio spirituale. Quinta, si descrive quest’anima come tutta illuminata, 

perché il suo nome è Maria, che significa illuminata, id est, che sopra la dett’anima sia segnato il volto 

del Signore, et habbia letitia spirituale nel suo core. Sesta, si descrive che sia confortata da Dio per dono 

di fortezza dello Spirito Santo, percioch’entra da lei l’angelo Gabrielo, che significa fortezza di Dio, et per 

lui si da l’annuntio, id est, quando l’anima contemplativa fortificata da Dio si lieva in alto con la speranza, 

accioche appetisca la plenitudine della gratia, la presentia del Signore e una certa singolarità di 

benedittione fra tutte l’altre creature (ff. 12d-13a). 
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Passatge que Roís de Corella tradueix així: 

«Record-vos, germans, que Simeon lo pres en los braços, la verge senyora Mare lo portà en lo ventre 

y moltes vegades en los pits y en les castes faldes, y stime que Joseff moltes vegades sobre los genolls 

lo tenia. Tots davant lo portaren, y no algú en les spatles» (f. 3d). 

Com es pot apreciar, el teòleg valencià esmena la plana a sant Bernat i ignora la 

referència al riure infantil de Jesús estant sobre els genolls de sant Josep. L’omissió 

d’aquest detall pietós i tendre, que no consta en cap dels evangèlics canònics, respon a 

un criteri ideològic del traductor. Convé no oblidar en aquest punt les disputes 

teològiques que va propiciar l’absència d’al·lusions al riure de Jesús en els evangelis, i 

que derivaren en una condemna de la risa, que difícilment podia encaixar amb una visió 

general de la vida considerada com a trànsit per una vall de llàgrimes; fins a tal punt, 

que el riure arribà a ser considerat gairebé con un instrument del diable. 

Que es tracta, en realitat, d'una omissió ideològica deliberada, i no d'un oblit fortuït o 

casual sense rellevància, sembla que ens ho confirme el fet que el traductor valencià 

torna a llimar l'al·lusió al riure infantil de Jesús en braços de sant Josep en aquest altre 

passatge del capítol onzé («De la venguda dels tres Reis»), centrat en la pia 

contemplació de Maria en el pessebre (§20), en què el frare cartoixà torna a recórrer a la 

citació de sant Bernat de Claravall a què ens hem referit anteriorment: 

Primer:Y no t’oblides, ànima devota, aquell 

benaventurat Joseff, fi dels patriarches, ab quina 

cura y diligència ajudava en lo servir del Fill a la 

sua verge sposa. May pare amà tant a fill, ni fill a 

pare. No era son Fill, mas era Déu, de qui ell era 

creatura, y era Fill de la sua muller verge. 

Acosta’t, ànima devota, spera si en algun servey 

pories servir al Fill, a Joseff y a la verge Mare. 

Acosta’t, que virtut hix de l’infant que tots los 

pecadors sana (f.45b). 

VCC:Sed et de sancto sene Joseph refert 

Bernardus, quod puerum Jesum super genua sua 

tenens eidem frequenter arrisit. Stante igitur ante 

praesepe Domina, sta et tu juxta praesepe cum ea, 

et delectare cum puero Jesu, quia virtus exit ab 

illo! (p.55a). 

 

Com d'habitud, la resta de les versions romàniques, molt més respectuoses amb el 

text llatí, recullen aquesta menció al riure infantil en els dos passatges assenyalats: 

Montesino: Acordaos que lo tomó Simeón en las palmas, y que la Virgen María lo traxo en el vientre, 

diole leche en los braços e como verdadera esposa lo guardó y repuso entre sus pechos; e pienso que 

con el sancto Joseph muchas vezes se reýa puesto sobre sus rodillas. Estos todos delante de sí lo 
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tuvieron, e ninguno lo tuvo primero que ellos
182

 («Prólogo sobre la contemplación e vida de nuestro 

señor Jesuchristo», f.5c). 

 

E del sancto Joseph cuenta sant Bernardo que teniendo él al infante Jesú sobre sus rodillas, muchas 

vezes se le rió, como los otros niños suelen reyr e halagarse con sus padres. Pues estando la Señora 

del cielo empar del pesebre, está tú también con ella y deléytate con el niño Jesú, ca virtud grande 

procede e mana dél (c. 12 «De la Epiphanía del Señor», f.73b). 

 

 

Alcobaça: Nembraai-vos que Simeom o tomou nos seus braços e Santa Maria o trouxe no ventre e o 

criou no regaço, e ela sposa pose-o antre as mamas. E penso que Josep, marido de Maria, ameúde o 

tiinha sôbre os geolhos, trebelhando e riindo com el. Todos êstes o teverom ante si, e nenhuum 

detrás («Prólogo sôbre todo o livro intitulado Da vida de Cristo», f. 2c). 

 

Mas do santo velho Joseph diz Bernardo que muitas vêzes tomava o Menino Jesu sôbre os geolhos e 

trebelhava com el havendo prazer (c. 12 «Do aparecimento do Senhor», f. 40a)
183

. 

 

 

Sansovino: Ricordatevi che lo prese anco’ Simeone fra le braccia. Maria lo portò nel ventre, lo nutrì 

nel grembo, et la sposa se lo ripose nel petto. Stimo che Iosef tenendolo su ginocchi ridesse spesso 

con lui. Tutti questi lo hebbero dinanzi a loro, et non dietro alle spalle («Prologo di Landolfo di 

Sassonia, dell'ordine cartusiano, nel suo eccellentissimo Libro della vita di Giesù Christo, nostro 

Signore», f. III). 

 

Et Bernardo, favellando di Iosef, vecchio santo, dice che tenendo spesso il picciolo bambino fu le 

ginocchia, rideva con esso lui. Stando adunque questa Signora dinanzi al presepio, et anco’ tu stà 

vicino al presepio con lei, et trastullati col fanciullo Giesù, perch’esce virtù da lui (c. 11 

«Dell'apparitione del Signore fatta a tre Magi», f. 30c). 

 

 

Un altre exemple d'omissió condicionada per la prudència del traductor ens el forneix 

un fragment del capítol quart («De la concepció de Johan Baptista»), en què Ludolf 

glossa el passatge evangèlic de Lc 1, 14, que conté el parlament a través del qual l'àngel 

del Senyor anuncia a Zacaries que la nativitat del seu fill serà un motiu d'alegria per a 

tothom (§4, «De l’aparició i conversa de l’àngel»). El frare cartoixà basteix en aquest 

punt un fragment que divaga sobre la diferència entre el gaudi i l'exultació, i en què 

s'afirma que de la nativitat del Baptista s'alegren no només els cristians, sinó també «els 

musulmans» i «tots els altres». Corella, en canvi, ventila aquest passatge amb una versió 

molt abreujada en què ignora la referència controvertida a la suposada alegria dels 

seguidors de Mahoma amb motiu d'aquest natalici: 

 

Primer: Y més li promés l’àngel: que la sua 

nativitat seria alegra. Y de present és alegra, que 

totes les generacions la solemnisen ab 

demostracions alegres (f.15a) 

VCC: Patri quoque inde gaudium scilicet interius, 

et exultationem scilicet exterius, insinuavit. Dicitur 

enim exultatio, quasi extra saltatio, et hoc est 

proprie quando gaudium est tantum interius, quod 

non potest contineri quin appareat exterius. 
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 Notem que fray Ambrosio de Montesino tradueix diferentment el fragment llatí  «Hi omnes ante se 

eum habuerunt, et nullus retro» (f. 3a). 
183

 El traductor de la versió portuguesa omet a continuació el passatge següent del text llatí: «Stante igitur 

ante praesepe Domina, sta et tu juxta praesepe cum ea, et delectare cum puero Jesu, quia virtus exit ab 

illo!» (p.55a). 
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Laetitiam etiam multis aliis in ejus nativitate 

promisit: quia in ortu ejus non solum pater, sed et 

alii multi sunt gratulati; et nunc etiam videmus 

impleri, quia dies suae nativitatis non solum 

festivatur ab omnibus Christianis, sed etiam a 

Sarracenis, et quibusdam aliis (f.16b-17a). 

 

La resta de les traduccions romàniques, en canvi, segueixen amb més o menys 

literalitat el text llatí, i ofereixen una traducció completa del passatge que conté la 

referència al gaudi dels sarraïns:  

 
Montesino:  E, assí mesmo, notificó este sancto ángel a Zacharías que con este infante avía de tener gozo 

dentro en el coraçón e alegría o exultación por defuera. Exultación es dicha aquí el alegría que parece por 

la cara, y esto acaesce quando es tan grande el gozo que anda en el ánima que no se puede encobrir sin 

que se declare e parezca por defuera. E, assí mesmo, prometió este sancto ángel en el nascimiento deste 

infante alegría para otros muchos, ca en su natividad no solos los padres, mas otros muchos se gozaron. E 

aún agora lo veemos por esperiencia, que en el día que nasció sant Juan no solamente se alegran e hazen 

fiesta todos los christianos, mas aún los moros e otros infieles (f.22c). 

 

Alcobaça: Ao padre ainda mostrou prazer de dentro, e alegria, scil., de fora, porque exultaçom quer dizer 

fora saltaçom. Êsto é pròpriamente quando o prazer de dentro é tanto que se nom pode teer que se nom 

mostre de fora. E a muitos outros prometeu alegria na sua nacença, porque, no dia [em] que nasceu, nom 

soo o padre, mas outros muitos se alegrarom; e agora veemos que aquêlo se comple, porque o dia da sua 

nacença nom soo se festeja e honra dos cristaãos, mas dos mouros e de outros (f.12a). 

 

Sansovino:Accennando da questo al padre gaudio cioè interiore, et esultatione cioè esteriore, perché si 

dice esultatione quasi salutatione ab estra o di fuori, et quest’è propriamente quando il gaudio et 

l’allegrezza è tanto grande nel cuore che non può tenersi si che non apparisca di fuori. Promise parimente 

letitia a molti altri nella sua natività, percioche nel suo nascimento si rallegrò non pur suo padre, ma molti 

altri ancora, et hora vediamo che si fa anco’ il medesimo. Conciosia ch’il giorno della sua natività non 

solamente è guardato et solennizato da christiani, ma anco’ da saracini, et da molti altri infideli (f.7b). 

 

 

Aquesta referència a l'alegria dels musulmans que figura en l'original llatí i en la 

resta de les versions romàniques, i que el traductor valencià, com hem vist, ignora, 

potser s'hauria de posar en relació amb aquesta altra omissió de Roís de Corella que 

comentarem a continuació, que fa referència també a l'emoció que experimenten els 

sarraïns davant aspectes relacionats amb la fe cristiana i els cristians.  

En l'extens pròleg que encapçala la seua obra, el frare cartoixà exposa les tècniques 

en què es fonamenta el mètode de contemplació que propugna per tal d'ajudar els lectors 

a progressar en el camí de l'exercitació espiritual. Entre els diferents recursos que 

proposa com a estímuls per a elevar la ment del fidel a les coses divines figura situar la 

narració dels fets evangèlics en el marc espacial en què es produeixen. Lligar les 

accions als espais on ocorren pot resultar un recurs altament eficaç, pel fet que estimula 

la concentració mental del lector en el camí interior cap a la contemplació dels fets. En 

aquest sentit, segons que diu Ludolf, resulta força estimulant per al fidel fer referència 
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als llocs sagrats de Terra Santa, que constitueixen una font significativa a l'hora 

d'activar en la ment la component emocional en què es fonamenta la pietat afectiva, pel 

fet que recullen les petjades del Senyor i la seua sang redemptora. Doncs bé: en un 

passatge del pròleg destinat, precisament, a ressaltar la utilitat d'esmentar els llocs 

sagrats en el procés d'exercitació ascètica (§12), Ludolf de Saxònia dóna compte, a 

través d'una pregunta retòrica, de l'impacte emotiu que genera la visita a Terra Santa en 

els cristians, passatge que conclou al·ludint a la reacció empàtica dels musulmans, que 

vessen també llàgrimes en observar les emocionades manifestacions de fe i devoció 

cristianes. En encarar la traducció d'aquest passatge, com es pot comprovar a 

continuació,  Roís de Corella opta per oferir una versió lleugerament resumida en què 

desapareix l'al·lusió als musulmans: 

 

Primer:Y, perquè sies present al Senyor hi als seus 

actes, he notat hi descrit en aquest libre los lochs, 

terres, monts hi viles hon lo Senyor acabava les 

sues maravelloses obres, que molt fa present la 

nostra pensa a la història quand senyaladament los 

lochs, los noms y les coses fetes particularment se 

nomenen. Qui pot dir de aquells benaventurats qui 

la visiten quina consolació senten, quines làgremes 

scampen, com se agenollen hi besen la terra que·l 

Senyor ha calcigada, hi en special aquella la qual 

consegrà ab la sua sanch preciosa? (f. 5b-c). 

VCC:Unde et quandoque annotavi loca, in quibus 

haec vel illa sunt facta, quia multum valet homini 

cum audit Evangelium legi, et hoc vel hoc factum 

tali loco gestum, cum rem gestam scit et loci 

situm. Ad terram enim sanctam, quam universae 

Christi Ecclesiae nocte dieque sociare non 

desinunt, quam bonus ille Jesus inhabitando, et 

verbo vel doctrina illuminando, illuminatam suo 

sacratissimo sanguine consecravit, delectabile est 

aspirare; sed delectabilius eam oculis corporis 

intueri, et mentis intellectu revolvere, quomodo in 

locis singulis, in ea nostram salutem Dominus 

operatus sit. Quis enim enarrare sufficit, quot 

devoti discurrentes per loca singula, in spiritu 

vehementi osculantur terram, amplectuntur loca in 

quibus dulcem Jesum, vel stetisse, vel aliquid 

egisse audierunt? Nunc tundunt pectus, nunc 

fletus, nunc gemitus, nunc suspiria emittentes, 

gestu corporis et devotionis quam foris ostendunt, 

et absque dubio intus habent, in lacrymas 

provocant, plerumque etiam Saracenos? (p. 5a). 

 

També en aquest cas la resta de les traduccions romàniques donen compte de la 

reacció emotiva dels sarraïns, a excepció feta de la versió portuguesa, que omet tot el 

passatge del text llatí que Ludolf dedica a ressaltar la importància dels espais sagrats 

com a estímul per a la meditació:  
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Montesino: E, desta causa, algunas vezes señalé los lugares en que estas o aquellas cosas fueron hechas, 

ca mucho vale al hombre quando oye el Evangelio que dize: «Esto o esto se fizo en tal lugar», e quando 

sabe la maravilla o la obra que se hizo y el lugar a donde acaesció. Sancto e piadoso exercicio es, por 

cierto, contemplar la tierra sancta de Hierusalén, pues que todas las yglesias de nuestro Redemptor no la 

dexan de noche y de día de acompañar, pues que aquel soberano rey nuestro, Christo, morando en ella e 

alumbrándola con su palabra e doctrina la consagró al fin con su preciosa sangre. 

E, comoquiera que esto assí sea, mucho es aún negocio más deleytable verla con los ojos corporales y 

rebolverla con el entendimiento, pues que en cada uno de sus lugares el Señor obró nuestra salud. ¿Quién 

puede contar quántos devotos discurren e andan por cada lugar della e con spíritu inflamado besan la 

tierra, adoran e abraçan los lugares en que saben e oyen que nuestro Señor estuvo, o se assentó, o fizo 

alguna cosa? Y éstos a vezes hieren sus pechos, a vezes derraman lloros y gemidos, a vezes embían 

sospiros al cielo con gestos lamentables e con devoción, e a tiempos con la contrición que muestran de 

fuera, según que verdaderamente la tienen de dentro, provocan a lágrimas a los moros (f.7c-d). 

 

Sansovino: Onde qualche volta notai i luoghi ne quali furono fatte queste cose et quelle, perché val molto 

allo huomo, quando ode leggere il Vangelo, et questo fatto et quello, che sia fatto in tal luogo, sapendo la 

cosa fatta et il sito del luogo. Conciosia che è dilettevol cosa aspirare alla Terra Santa, la quale l’universe 

Chiese di Christo non cessano di accompagnar giorno et notte, et la quale il Signor Giesù habitando et 

illuminando con la parola et con la dottrina, illuminata la consacrò col suo sacratissimo sangue. Ma molto 

più dilettevole è il vederla con gli occhi propri, et rivolgersi per la mente in che modo in ogni luogo il 

Signore operasse in quella la nostra salute. Perché chi può abastanza narrare quanti siano quei divoti che, 

scorrendo per ogni luogo in spirito, bacino con fervenza la terra, et abbracciano i luoghi ne quali udirono 

che il dolce Giesù stesse, sedesse over facesse qualche cosa? Hora si battono il petto, hora piangono, hora 

sospirano, havendo di dentro senza alcun dubbio quella divotione che essi mostrano di fuori, intanto che 

fanno lacrimare anco’ i saracini (ff. V-VI). 

 

Finalment, clourem aquest apartat dedicat a les omissions de la traducció valenciana 

que semblen respondre a una motivació teològica o ideològica comentant uns exemples 

de l'original llatí que es relacionen amb crítiques obertes a diferents membres dels 

estaments religiosos, com és el cas dels bisbes i dels frares, i que el teòleg valencià 

elimina prudentment en la seua versió. El primer dels passatges es localitza en el capítol 

vint-i-vuité, dedicat a l'inici de la predicació de Jesús («Com lo Senyor començà a pricar 

públicament»). Després de justificar el motiu pel qual la seua predicació és posterior a 

la de sant Joan Baptista, Ludolf de Saxònia dedica tot un apartat (§5) a reflexionar al 

voltant de la conveniència que la pràctica homilètica de Crist s'iniciés amb trenta anys 

complits, edat que considera convenient per a les tasques de gestió i de govern, tot 

al·ludint a l'edat en què començaren a regir els seus subordinats el patriarca Josep i el 

rei David; i una edat, també, que segons el frare cartoixà hauria de ser exigible a l'hora 

d'accedir al càrrec de bisbe:     

 

Primer: Començà lo Senyor pricar als pobles 

passats trenta anys de la sua perfeta vida. Aquesta 

és edat convenient per a la pricació evangèlica, 

segons clarament se mostra en lo Senyor, qui en tal 

edat a la sua pricació féu principi; edat convenient 

per al regiment del poble, segons en lo patriarcha 

Joseff podem veure, qui en tal edat fon viçrey de 

VCC: Ad praedicationem quoque et doctrinam 

requiritur aetas perfecta. Perfectio autem aetatis, 

est annorum triginta. Et ideo conveniens fuit ut 

Christus non nisi post trigesimum annum, publice 

praedicaret et doceret. Hoc tempus est aptum 

praedicationi, ut hic patet; aptum praelationi, ut 

patet de Joseph, qui haec aetate factus est 
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Egipte
184

, y en Daviu, rey de Judea, del qual en 

aquesta edat començà lo seu regne
185

, y de aquesta 

edat y no de menor deuen ésser elets los bisbes 

(f.102c-d). 

praepositus Aegypti; aptum regimini, ut patet de 

David, qui triginta annorum erat, cum regnare 

coepit. Haec etiam aetate praeficiendi sunt 

episcopi; sed heu! hodie praeficiuntur pueri, ac 

insufficientes pro hoc statu, et minus idonei 
(p.134b). 

 

Com es pot comprovar, el traductor valencià recull la idea expressada en el text llatí 

segons la qual resulta convenient que en el procés d'elecció dels prelats es tinga en 

compte l'edat, i que no puguen accedir al càrrec pastoral els qui no hagen complit, 

almenys, els trenta anys. Això no obstant, Roís de Corella omet la frase amb què el frare 

cartoixà clou el passatge, en què es critica obertament, en forma de lament, la pràctica 

d'elegir bisbes excessivament joves, inexperts i poc idonis per a l'exercici d'aquest 

ministeri. La resta de les traduccions romàniques, en canvi, sí que recullen la crítica, a 

excepció de la versió portuguesa, que ofereix una traducció molt resumida del capítol i 

no dóna compte del passatge: 

 

Montesino: Es de notar que para la predicación y doctrina se requiere edad perfecta, que es número de 

treynta años. E por esta cosa fue convenible que Christo no predicasse en público sino después que ovo 

treynta años, porque el tal tiempo es proprio para la doctrina, como aquí parece. Y el tal tiempo es así 

mesmo proprio para la dignidad de los perlados, o para el oficio de la governación, como peresce de 

Joseph, hijo del patriarcha, que desta edad fue hecho governador de Egypto. E aún tal tiempo es bien 

proprio para reynar, como paresce del rey David, el qual era de treynta años quando le fue dado el reyno. 

E también desta mesma edad avían de ser electos los obispos. Mas de llorar es que en el día de oy son 

proveýdos de las dignidades los moços y los inábiles para tal estado, e los menos suficientes (f.175d). 

 

Sansovino: Si richiede anco’ all’officio della predicatione dottrina et età perfetta. Et l’età perfetta è di 

30 anni. Et però si convenne che Christo non predicasse et insegnasse publicamente se non di età di 30 

anni. Questo tempo è atto alla predicatione, come qui si comprende, atto all’eser governator d’altrui, 

come si vede di Iosef, che di questa età fu fatto presidente dell’Egitto; atto al reggimento, come si vede di 

Davit, il quale era di 30 anni quando cominciò a regnare. Di questa parimente si debbono fare i vescobi. 

Ma oime, che hoggi si fanno fanciulli, et non sofficienti per questo stato, et meno atti (f.79a). 

 

 

La segona mostra a què recorrerem per a il·lustrar l'omissió en la versió corellana de 

passatges del text llatí que es relacionen amb crítiques obertes a diferents membres dels 

estaments religiosos està pouada del capítol vint-i-nové de la VCC, dedicat a l'exposició 

de l'elecció dels deixebles i a la crida a l'apostolat («De la segona hi terça vocació dels 

apòstols»). En l'obertura d'aquest capítol, seguint la narració de Lc 5, 1-3, Ludolf de 

Saxònia dóna compte de l'episodi esdevingut en l'estany de Galilea en què Jesucrist, 

                                                           
184

L’ús del terme viçrey per traduir el mot llatí «praepositus» ('cap', 'encarregat') constitueix un exemple 

d’inculturació, és a dir, d’adaptació al mapa cultural de la llengua de recepció. El nomenament de Josep 

com a ministre del faraó d’Egipte es pot llegir en Gn 41, 37-46. 
185

L’episodi del nomenament de David com a rei de d’Israel es troba en 2Sa 5, 1-5 i 1Cr 11, 1-3. 
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aclaparat per la multitud que l'envoltava delerosa d'escoltar la seua predicació i 

contemplar els seus miracles, va pujar a la nau de Simó Pere, des d'on, allunyat de la 

vora de la riba, es va adreçar als seus seguidors. En glossar aquest passatge evangèlic, el 

frare cartoixà introdueix una interpretació mística que pretén explanar el significat de 

l'estany, la barca i els pescadors (§2), de la qual extractem la part en què l'exercici 

exegètic es concentra en l'explicació tropològica de l'allunyament de la barca de la riba, 

i en les implicacions que aquesta decisió de Jesús té per als religiosos: 

 

Primer: Entrà lo Senyor en aquesta naveta, hi 

asegut en ella als pobles pricà. Però diu que hun 

poch la lunyen de terra. Seu lo Senyor en los 

religiosos per contemplació devota, prica als 

pobles per exemple de perfeta vida. Hi religiosos 

priquen lo sagrat evangeli; ells lo postil·len y en 

paraules hi scrits lo declaren. Deuen star hun poch 

luny de la terra, apartats de les cupiditats terrenes, 

però no·s deuen tant apartar de la conversació 

humana que les obres de caritat se obliden (f.103c-

d). 

VCC: ...et ad istam [a la nau] descendit Christus, et 

in ipsa sedit, et docuit, et voluit quod reduceretur a 

terra, quia Christus ad cor religiosi devote consilia 

observantis, descendit per gratiam, sedet per 

contemplationem, et docet per donorum Spiritus 

Sancti influentiam; et ipse vult quod a terra 

reducatur pusillum,scilicet corde etsi non corpore, 

quia non potest aliter cor nostrum retineri, ne 

aliquando terram ex aliqua tangat parte. Et sancti 

viri non possunt penitus elongari, sed oportet 

corpori provideri; sic ergo navis Simonis, id est, 

religiosi, debet a terra elongari; sed hodie multi 

per ingressum religionis non separantur, nec 

elongatur a terrenis, sed potius magis quam prius 

approximant eis (pp.135b-136a). 

 

Com es pot comprovar, el traductor valencià ofereix una versió resumida del 

passatge llatí que no reprodueix la crítica amb què Ludolf clou la seua interpretació, en 

què acusa a molts religiosos d'estar més acostats als béns terrenals després d'haver 

ingressat en l'estament religiós que durant la vida civil. La resta de les traduccions 

romàniques, per contra, es fan ressò amb més o menys literalitat de les acusacions de 

vocació espúria i interessada del text llatí (que figuren, fins i tot, en el cas de la versió 

portuguesa, malgrat l'estil notablement abreujat amb què és presentat el passatge): 

 

Montesino: Y a esta nave descendió el clementíssimo salvador Christo, y en ella se assentó y enseñó. E 

quiso que fuesse acercada a la tierra, porque el mesmo Redemptor desciende por gracia al ánima del 

religioso que con ferviente devoción guarda los consejos del Evangelio, y se assienta por contemplación, 

y enseña por la influencia de los dones del Espíritu Sancto. Y esse mesmo Señor quiere que la nave esté 

un poquillo desviada de la tierra, y esto por el coraçón, si no pudiere estar apartada quanto al cuerpo, 

porque nuestro coraçón es de tal calidad que no puede estar tanto tiempo elevado en la contemplación ni 

en los altos exercicios de la vida espiritual que no se recline alguna vez e toque en la tierra. Y aun los 

excellentes y sanctos varones no pueden del todo ser tan espirituales que algo no tengan de tierra, mas 

antes les es necessario tener providencia de la vida corporal para la sustentación del espíritu, pues así 

deve la nave de Symón, esto es, del religioso, ser apartada de tierra. Mas ¡ay dolor!, que en el día de oy 

muchos religiosos son que por la entrada de su religión no se apartan de las cosas terrenales, mas 
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antes paresce aver tomado el ábito della para acercarse más a la tierra y para ser señores y posseedores 

de grandes bienes delsiglo(f. 177b-c). 

 

Alcobaça: A esta descendeu Cristo e quise que fôsse alongada da terra uũ pouco, scil., no coraçom, ainda 

que nom do corpo, porque nom se pode reteer o nosso coraçom que algũa hora nom toque na terra de 

algũa parte. E em êste coraçom certamente descende Cristo per graça e stá asseentado per prazimento e 

ensina per enfusom do Spíritu Santo. Mas ai, que muitos hoje, por entrarem na religiom, nom som 

afastados das cousas terreaaes, mas chegam-se porém mais a elas (f. 99c). 

 

Sansovino: Et in questa salì Christo, et vi si mise a sedere, et insegnò, et volle che si discostasse da terra, 

perché Christo monta per gratia sul cuore del religioso che divotamente osserva i consigli, siede per 

contemplatione, et insegna per influenza de doni dello Spirito Santo. Et esso vuole che si discosti un poco 

da terra, cioè col cuore, se non col corpo, perché il nostro cuore non si può altramente ritenere, si che non 

tocchi la terra da qualche parte, et i santi huomini non se ne possano del tutto allontanare, ma bisogna 

provedere al corpo. Così, adunque, la nave di Simone, cioè del religioso, si dee slontanar della terra. Ma 

hoggi molti per entrar nella religione non si discostano punto dalle cose terrene, ma molto più vi si 

accostano (ff.79d-80a). 

 

 

5.2. Reelaboracions i substitucions  

Deixant de banda les omissions i els resums, un altre dels fenòmens traductològics 

que palesa un major grau d'intervencionisme per part de Corella és la reelaboració de 

passatges de l'obra original, o fins i tot la substitució de porcions més o menys extenses 

del text llatí per passatges alternatius, bé atribuïbles a la ploma del traductor valencià, bé 

pouats d'altres fonts. Per bé que no es tracta d'un fenomen freqüent, resulta ben 

significatiu en l'analisi de la traducció, perquè, d'una banda, ens obliga a plantejar-nos el 

motiu pel qual Roís de Corella no considerava adequat el passatge en qüestió que li 

fornia el text de l'original llatí, i, de l'altra, ens ajuda a entendre quins continguts 

considerava més apropiats o més del gust dels seus lectors. 

El primer passatge que adduirem per a exemplificar la tècnica traductològica de la 

reelaboració està pouat del capítol dinové: «Com Johan confessà que no era ell lo 

Messies, mas era precursor de aquell y núncio». Després de donar compte del passatge 

inicial del relat evangèlic del testimoni de Joan Baptista (Mt 3, 1-12; Mc 1, 2-8; Lc 3, 

15-17; Jn 1, 19-28), el frare cartoixà expandeix el discurs amb diversos nuclis que 

expliquen i contextualitzen els fets continguts en el text dels Evangelis, com ara la 

reflexió al voltant del fet que els jueus tenien consciència que presenciarien l'arribada 

del Messies, la semblança entre Joan i Elies o la raó per la qual Joan s'anomena "veu". 

Posteriorment, a partir del verset del profeta Isaïes «Escolteu una veu que crida: "Obriu 

en el desert un camí al Senyor, aplaneu en l'estepa una ruta per al nostre Déu"» (Is 40, 

3), que els evangelis posen en boca de Joan Baptista (Mt 3, 3; Mc 1, 3; Lc 3, 4; Jn 1, 
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23), Ludolf enceta, precisament, una reflexió  al voltant de la manera com el cristià ha 

d'aparellar aquests camins del Senyor (§6). 

En encarar la traducció d'aquesta llarga reflexió, Roís de Corella abreuja i reelabora 

notablement el contingut del text llatí, tot partint, però, de les idees que s’expressen en 

el passatge ludolfí corresponent. Prenent com a base dos versets de sant Mateu 

(Mt 18, 17 i Mt 19, 21) que no consten en l’original llatí, el traductor valencià 

contraposa dos models de cristià i els diferents camins que recorren: d’una banda, el 

cristià de vida ordinària, que serva els manaments i que discorre «per los camins i vies 

per a tots generals hi comunes»; de l’altra, el cristià de vida perfecta, que, després de 

recórrer «altes sendes y dreceres», té garantida la salvació. D'altra banda, la traducció 

corellana omet alguns punts essencials del text de la VCC: en primer lloc, la reflexió 

sobre la necessària solitud i l’allunyament dels assumptes mundanals que han 

d’acompanyar la vida dels qui volen seguir el camí de la perfecció; en segon lloc, la 

denúncia dels hipòcrites, que aparenten seguir el camí recte amb fingida santedat, però 

que en realitat torcen el camí; en tercer lloc, la interpretació dels camins com a «obres» i 

de les sendes com a «intencions del cor», d’acord amb la qual fer rectes les sendes és 

obrar el bé i desitjar els béns eterns. Finalment, el text valencià omet també el verset de 

Ct 1, 3, que la VCC explica recorrent a uns passatges de sant Bernat, Sermones in 

Cantica canticorum, sermó XXIV (PL 183, col. 0897D i 0897A-B), també ignorats pel 

traductor valencià, en què s’expressa la idea que els rectes són els qui, alliberats de les 

coses terrenals, s’eleven a través de la contemplació; en oposició a aquests hi ha els 

encorbats, que són els qui s’inclinen a les coses terrenals: 

 

Primer: Què deya y entonava lo santificat 

Baptista, recita-u l’altre evangeli: «Aparellau la via 

del Senyor servant lo que ell mana. Feu que sien 

dretes les sues sendes, quant als consells 

evangèlichs, perquè vinga y habite en vosaltres, 

que no ve lo Senyor en los hòmens sinó per dretes 

carreres.» [Mt 3, 3] Diu lo psalmista: «Senyor, les 

tues car[r]eres me demostra, y ensenya’m les tues 

sendes.» [Sl 24, 4] 

 

És la comuna cristiana vida de aquells qui los 

manaments serven, y aquests van per los camins y 

vies per a tots generals hi comunes. Y són altres de 

perfeta vida, y aquests per altes sendes y dreceres a 

la torre y castell de Parahís pugen. Als primers dix 

lo Senyor: «Si vols entrar a la vida eterna, los 

manaments serva.» [Mt 19, 17] Als altres diu: «Si 

vols ésser perfet, vés, ven tot lo que tens y dóna-u 

VCC: Sed quid clamabat, alius Evangelista sic 

narrat, dicens: Parate, id est praeparate, viam 

Domini, scilicet quoad mandatorum impletionem; 

rectas facite semitas ejus, scilicet quoad 

consiliorum supererogationem, ut ipse ad vos 

venire dignetur, et in vobis habitare, qui nisi per 

viam et semitas rectas nescit incedere, vel ad 

homines intrare. Unde Psalmista: Vias tuas, 

Domine, demonstra mihi, et semitas tuas edoce 

me. 

Primum clamabat ad omnes, secundum ad 

proficientes. Et hae semitae, per quas cito 

compendiose pervenitur ad patriam, melius 

rectificantur in solitudine, id est in mundanorum 

elongatione, et omnimoda temporalium 

abstractione, ne per colles devios mundanae 

oblectationis, contingat oberrare. Has autem 

semitas quidam obliquant, qui speciem sanctitatis 
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a pobres, y segueix los meus passos.» [Mt 19, 21] 

(f.73c-d). 

praetendentes, vel habitum religionis gestantes, in 

observantiis religionis, et consiliis evangelicis, non 

recte ambulant, nec seipsos in illis rectificant. Vel 

per vias quae aptiores sunt, possunt intelligi 

actiones; per semitas, quae magis occultae sunt, 

cordis intentiones. Unde parate viam Domini, per 

mali desertionem, et boni operationem; rectas 

facite semitas ejus [Mt 3, 3], id est, intentiones 

occultas, facite rectas, non distortas, scilicet pro 

aeternis, non pro terrenis faciatis. Reformatio 

imaginis in mente, in hoc attenditur, quod facies 

mentis incurvata ad terram, per terrenorum 

oblectationem, erigatur sursum, et rectificetur per 

coelestium considerationem et dilectionem. Unde 

in Canticis legitur: Recti diligunt te [Ct 1, 3].Ubi 

secundum Bernardum, rectiintelliguntur, qui a 

terrenis sunt abstracti, ac contemplatione et 

dilectione toti ad superna erecti. Unde dicit quod 

quaerere et sapere quae sunt super terram, curvitas 

animae est, meditari vero et desiderare quae 

sursum sunt, rectitudo. Cui etiam rectitudini, 

secundum eumdem Bernardum, attestatur statura 

erecta corporis humani. Quid enim indecentius, 

quam curvum recto corpore gerere animum? 

Perversa res est et foeda, luteum vas, quod est 

corpus de terra, oculos habere sursum, coelos 

libere respicere, spiritualem vero, coelestemque 

creaturam suos e contrario oculos, id est internos 

sensus atque affectus trahere deorsum in terram! 

(pp. 92b-93a). 

 

La confrontació de la traducció corellana amb la resta de les versions romàniques, 

que segueixen amb major o menor literalitat el contingut del text llatí, ens permet 

constatar la singularitat de la versió valenciana, que és el resultat d'una intervenció molt 

més personal i invasiva:  

Montesino:Mas la qualidad de las bozes que dava declara otro evangelista, diziendo: «Aparejad la carrera 

del Señor, quanto a complir sus mandamientos, y hazed derechas sus pisadas, quanto a la perfeción de los 

consejos, porque tenga él por bien de venir a vosotros, pues que no sabe venir a los coraçones sino por 

carrera clara e por pisadas derechas». E por esto dezía el rey David en el psalmo: «Muéstrame, Señor, tus 

carreras, y enséñame, Dios mío, tus pisadas». 

E mira que sant Juan primero provocava a todos a hazer penitencia e luego llamó a los que ya yvan 

aprovechando en virtud. Y estas vías, por las quales pueden más de ligero venir a penitencia, mejor se 

confirman y retifican en la soledad, que es quando los hombres se apartan de todas las cosas del mundo, e 

quando se retraen del todo de los estruendos temporales, porque no les acaezca andar fuera de camino por 

los montes de la delectación carnal; porque algunos ay que hazen tuertas estas carreras, que so color de 

sanctidad, o porque traen hábito de religión, no andan derechos en las observancias de la orden ni en los 

consejos del Evangelio, ni compassan sus vidas con la vida de nuestro Redemptor. 

Puédese también entender por las carreras que son más llanas e más dispuestas para andar las obras de 

la virtud, e por los senderos que son más diffíciles y menos claros las intenciones del coraçón. Assí que 

quando dize el testo: «Aparejad la carrera del Señor» tengamos por cierto que se deve aparejar 

desanparando el mal e obrando el bien. E quando dize: «Hazed derechas sus pisadas» avemos de entender 

por ellas las intenciones secretas del coraçón, que han de ser justificadas e muy rectas. Como si más claro 

dixesse: «Hazed derechas vuestras intenciones por la merced que esperáys de las cosas eternas, e no por 

el gualardón de las terrenales». 
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La reformación o el reparo que Dios haze en el ánima consiste en que alcemos la cara interior de la 

razón a lo alto quando viéremos que está inclinada, captiva y presa en las cosas del mundo, y que sea 

rectificada por la consideración e amor de las cosas celestiales; por lo qual dixo la Esposa en los Cantares: 

«Los derechos son de los que te aman».  

A donde, según dize sant Bernardo, por estos amadores derechos se entyenden todos los que se 

apartan de los vicios de la tierra y se levantan muy derechos por contemplación, con alas de amor, a los 

gozos y thesoros celestiales; a donde dize que no era otra cosa la corvedad o tortura del ánima, sino 

buscar la prosperidad temporal, porque su propia rectitud e perfeción consiste en pensar y dessear los 

thesoros de arriba, para lo qual, según el mesmo Bernardo dize, es conforme la estatura derecha del 

cuerpo humano. ¿Qué cosa puede ser más desconvenible que en cuerpo derecho traer coraçón tuerto e 

inclinado a la tierra? Defecto es muy torpe que el vaso de lodo, que es el cuerpo de tierra, tenga los ojos 

levantados a lo alto, y que la criatura spiritual trayga sus ojos, por el contrario, a las partes baxas, y que 

todas sus affectiones e sentidos se declinen a la miseria de la tierra (f. 123a-b). 

 
Alcobaça:Mas que era o que el braadava no deserto, outro evangelista o conta, dizendo: “Aparelhade, 

scil., teende prestes a carreira do Senhor, quanto perteence per complimento dos mandamentos, e dereitas 

fazede as carreiras” — êsto é, quanto perteence a complir as cousas que som de conselho e ẽadidas aos 

mandamentos — por tal que aquêle que nom sabe andar nos homeẽs nem entrar, senom per dereitos ca-

minhos, se contente ou tenha por bem de viinr a vós e morar em vós. E as carreiras per que mais aginha 

homem atalha de chegar aa terra da glória se aderençam muito melhor no êrmo, scil., no alongamento das 

cousas mundanaaes e apartamento das cousas temporaaes de todo, que no povoado, por tal que nos nom 

aconteça de errarmos, indo per as ruas e travessas desviadas e de ressaio do oferecimento que nos faz o 

mundo das suas cousas. E alguũs i há que torcem estas carreiras que vaam dereitas; e som aquêles que, 

em semelhança de santidade e em hávito de religiom, estam e som presentes, mas nom andam 

derectamente em complir o que mandam as regras nem os conselhos dos Evangelhos, nem se 

enderençam em êles, e em êsto se parece quem tem a imagem dereita, mas na voontade ou 

querer a desvia. 

Segundo Bernardo, aquêles som havudos por dereitos que se afastam das cousas terreaaes e 

per amor e per contemplaçom som de todo alevantados aas cousas de cima. Onde, sôbre 

aquêlo dos Cantares de Salamom, que diz: “Os dereitos te amam”, põe el que buscar o homem e 

saber as cousas terreaaes é acurvamento da alma, e pensar e desejar as cousas de cima é seu 

enderençamento. Aa qual dereitura, segundo êste meesmo Bernardo, convém e responde o 

enderençamento da estatura do corpo do homem. Que cousa mais desaviinda é que teer 

homem o corpo dereito e o coraçom acurvado? Cousa revessada é e fea uũ vaso de lôdo, que é 

o corpo, fecto de terra, teer os olhos levantados acima e parar mentes ao ceeo, e a criatura 

espiritual e celestrial, que é a alma, poer os seus olhos per o contrairo, scil., os sentidos de 

dentro e os desejos nas cousas de baixo e terreaaes (ff.66d-67a). 

 

Sansovino: Ma ciò che egli chiamasse, lo narra un’altro vangelista così, dicendo: «Apparecchiate, id est, 

preparate la via del Signore, cioè all’adempiere i precetti. Fate le semite sue diritte, cioè quanto a consigli, 

accioche si degni di venire a voi et di habitare in voi, il quale non sa caminare se non per vie et sentieri 

diritti, overo entrare da huomini». Onde il salmista dice: «Signore, dimostrami le tue strade, et insegnami 

i tuoi sentieri».      

 Primieramente chiama a tutti, et poi a chi faceva profitto. Et questi sentieri o vestigie per le quali tosto 

et brevementre si perviene alla patria, meglio si rettificano nella solitudine, cioè nell’allontanarsi dalle 

cose mondane, levandosi in tutto et per tutto dalle cose temporali, accioche non gli avenga d’andare 

errando per i colli de mondani diletti, fuori di strada. Questi sentieri, alcuni sono che gli caminano 

stortamente, i quali, mostrandosi pieni di santità, et vestendo lo habito della religione, non caminano 

dirittamente nel’osservantie della religione, né ne consigli dell’Evangelio, né si rettificano in quelle. 

Overo per vie che sono più atte si può intendere attioni per le strade, le quali sono più occulte 

nell’intentione del cuore. 

 Onde apparecchiate la via al Signore con l’abandonar il male, et con l’operar il bene. Fategli retti 

sentieri, cioè dirizzate le intentioni occulte, et non le fate torte, et fatelo non per le cose temporali, ma per 

l’eterne. La riforma della imagine nella mente si procura in questo: che la faccia della mente, inchinata a 

terra per lo diletto delle cose terreni, si alzi all’insù, et si rettifichi con la consideratione et con l’amore 

delle cose celesti. Onde si dice ne Cantici: «I retti ti amano». Ove, secondo Bernardo, retti s’intendono 

esser coloro che sono separati et divisi dalle cose terrene et tutti rivolti con la contemplatione et con la 

dilettione alle cose superne. Onde si dice ch’il cercare et sapere le cose che sono sopra la terra è un 

proprio inchinarsi dell’anima, ma il contemplare et desiderare le cose che sono di sopra è proprio l’andar 

diritto. 
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 Della qual dirittura, secondo el medesimo Bernardo, ne fa testimonianza la statura diritta del corpo 

humano. Et che cosa è più disconvenevole, che portar l’anima storta in un corpo diritto? È cosa perversa 

et brutta ch’il vaso di loto et di terra ch’è il corpo humano, alzi gli occhi all’insù, et liberamente guardi il 

cielo, et che la spirituale et celeste creatura, per lo contrario, rivolga gl’occhi suoi interni, cioè i sensi et 

gli affetti, all’ingiù in terra (f. 53c). 

 

El capítol sisé, centrat en la visitació d'Elisabet i la circumcisió i nativitat de sant Joan 

Baptista, conté un altre passatge en què es fa evident la ploma del traductor valencià, 

que intervé en el text llatí reelaborant-lo a voluntat, com tindrem ocasió de comprovar. 

Després de donar compte de les penalitats del viatge, de la salutació entre les dues 

cosines i de l'alegria de l'infant Baptista dintre del ventre de sa mare, d'acord amb la 

narració dels fets de Lc 1, 39-45, Ludolf de Saxònia dedica tot un passatge a glossar in 

extenso els dos versets inicials del càntic de la mare de Déu: «Maria digué:/ "La meua 

ànima magnifica el Senyor,/ el meu esperit celebra/ Déu que em salva"» (Lc 1, 46-47). 

El frare cartoixà comença el fragment explicant que la fórmula tan avinent amb què 

Elisabet ha saludat la seua cosina Maria («Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el 

fruit de les teues entranyes», Lc 1, 42) és motiu d'exultació i resulta especialment 

apropiada per a referir-la a la mare de Déu. A continuació, el passatge centra ja l'atenció 

en el comentari dels versets inicials del Magnificat, tot partint dels conceptes ànima i 

esperit que hi figuren, i que Ludolf de Saxònia explica recorrent a una citació de sant 

Ambròs de Milà. 

En encarar la traducció d'aquesta porció de la VCC, Roís de Corella pren la decisió 

d'apartar-se del text llatí i oferir una versió alternativa del passatge, bastida a partir d'una 

glossa completa del càntic de Maria (Lc 1, 46-55), probablement de creació pròpia, que 

es tanca amb una invitació al lector perquè contemple els fruits espirituals de l'escena, 

recomanant especialment la humilitat de la mare de Déu:  

Primer:  »Y per ço dich que·l meu sperit se alegra 

en Déu, qui m’ha creada; Salvador, que m’ha 

recreada; meu, que de nova manera me ha 

recreada; meu, que de les mies puríssimes sanchs li 

ha plagut fer-se home, Fill meu, per rembre natura 

humana, perquè ha mirat la humilitat mia, la 

poquedat y baxea mia, y la coneixença que yo 

tinch de ser mínima creatura sua. Y per ço, totes 

les generacions me diran benaventurada.» 

Tant, que aquell nefandíssim Mafomet en lo seu 

Alcorà scriu de la Senyora nostra que digueren 

los àngels: «O, Maria!, Déu denuncia a tu la sua 

Paraula, y serà lo seu nom Jesús, fill de Maria. 

Déus te ha elegit y purificat; a tu ha elegit, clara 

sobre totes les dones, y Sathanàs no t’ha 

VCC: Et exultavit spiritus meus in Deo salutari 

meo, et salvatore meo, scilicet in Filio, per quem 

sunt omnia, per quem salus mundo reparatur. In 

hoc autem salutari, virgo bene habet causam 

exultationis, plus quam omnes creaturae; quia 

parentes in filiis solent exultare. Et licet ipse sit 

salutare omnium hominum, singulariter tamen fuit 

salutare Virginis prae cunctis hominibus, propter 

singulares virginis praerogativas. Spiritus ipse est 

anima, interdum tamen accipitur pro animae 

rationabilitate et excellentia. Anima namque 

vivimus, spiritu discernimus et intelligimus: unde 

comprehendit omnes vires sub anima et spiritu. 

Sub anima comprehenduntur vires inferiores, in 

comparatione ad corpus. Spiritus vero importat 
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tocada.
186

» Aquestes paraules scriu 

aquellMafomet nefandíssim perquè totes les 

gene- {26b} racions li diguen benaventurada. 
«Ha fet en mi grans coses –diu la humil simple 

coloma– ell, qui és omnipotent, y per ço les ha 

fetes en mi, qui só mínima creatura sua: axí ha 

mostrat la sua omnipotència. Y és sant lo seu nom, 

d’on totes les sanctedats devallen, y la sua 

misericòrdia és de la generació en generacions als 

qui·l temen.» 

Havia mostrat la sua potència en la Creació, en lo 

principi; la sapiència, en l’orde y govern de les 

creatures; la justícia, en lo general diluvi; la 

misericòrdia, que per los hòmens s’és fet home, 

prenent la humana carn del judaich poble; y la sua 

misericòrdia passà en les generacions dels gentils e 

idolatres. 

Ha fet la sua potència, que vol dir los seus 

poderosos actes, en lo seu braç, qui és son Fill, en 

lo qual ha creat y recreat natura humana. Ha 

dispargit los superbos qui confiaven en la sua 

pensa, qui foren los juheus, fiant en la sua sciència 

y prudència, los quals destrohí y dispargí quand 

Titus y Vespesià Judea y Jerusalem destrohiren
187

. 

Y parla de passat la Verge prenyada lo que 

sdevenidor era per la certitud de la sua profecia. 

Ha deposat los poderosos, que són los mateixs 

juheus, poderosos en la Ley y Profetes, en lo regne 

y sacerdoci, y ha exalçat los gentils, humils y 

despectes, los quals devotament la prycació dels 

apòstols reberen. 

Y per ço diu: «Los famejants umplí de bones 

viandes»; famejaven los gentils la doctrina del 

Senyor y miracles. Y los juheus, richs de la Ley y 

dels profetes, de la sua doctrina y maravelloses 

obres, ha dexat buyts en la ceguedat maliciosa.» 

Però perquè al poble de Israel ha fet les sues 

promeses, diu la verge Senyora: «Ha pres Israel lo 

seu fadrí», que vol dir: «ha pres Déu carn humana 

de mi, qui só del judaich poble, recordant-se de la 

sua misericòrdia, en la qual havia promés fer-se 

home de la generació judaica», axí com avia par- 

{26c} lat a nostres pares, Abraam y a la sua 

generació tant com duren los setgles. Parlà nostre 

Senyor Déu al gran patriarcha Abraam y als 

eamdem substantiam animae secundum vires 

superiores, quibus rapitur supra se dulcedine 

contemplationis. Maria ergo anima et spiritu Deo 

devota, de omnibus beneficiis circa eam divinitus 

exhibitis, omnes vires suas, in gratiarum actione, et 

laude Dei impendit: quasi dicat, secundum 

Ambrosium: “Tanto munere me Deus sublimavit, 

ut nullo linguae officio explicare possum, sed 

totum animi interioris affectum in agendis 

gratiarum laudibus offero, totum quod vivo, quod 

sentio, quod discerno in ejus praeceptis 

observandis impendo”
188

. Magnificat autem et ille 

Dominum, in cujus bonitate magnificatur et 

laudatur Dominus. Sic enim in discipulis magistri, 

sic in operibus suis artifices singuli laudantur et 

magnificantur. Magnificatur ergo Deus in nobis, 

dum anima nostra, quae ad imaginem Dei facta est, 

per justitiam Christo se conformat, qui est imago 

Patris; dum imago Dei, quae est in ipsa, 

magnificatur, id est, virtutum magnitudine, magna 

efficitur; dum secundum praecepta divina vivimus, 

dum bonis operibus lucemus. Et ideo ait 

Apostolus: Glorificate et portate Deum in corpore 

vestro [1Co 6, 20]. Unde nota quod Deus 

magnificatur tripliciter in beneficiis suis: primo, 

ipsa beneficia Deo attribuendo; secundo, pro ipsis 

Deo gratias agendo; tertio, in ipsis nos exercendo» 

(pp. 29b-30a). 

                                                           
186

El passatge al·ludit ací per Corella figura en la sura 3, vv. 42 i 45. Els musulmans honoren Maria com a 

mare de Jesús (considerat un profeta), reconeixen la seua immaculada concepció i la seua virginitat, i la 

veneren amb devoció. Notem que l’adjudicació per part del traductor valencià del qualificatiu superlatiu 

«nefandíssim» a Mahoma implica una evident consideració despectiva cap al profeta que no necessita 

comentari. 
187

Corella interpreta com un càstig diví contra el pobre hebreu el resultat de la Primera Guerra Judeo-

romana (66-73d.C.), en què l’emperador Vespasià, i posteriorment el seu fill Tit, van reprimir durament la 

rebel·lió dels jueus contra l’imperi romà. Després de combatre els rebels per tot Judea, la victòria 

definitiva dels romans es produeix amb el dur i llarg setge de la ciutat de Jerusalem que portà a terme Tit. 

Aquest primer enfrontament entre jueus i romans és relatat per l’historiador Flavi Josep en De bello 

judaico. 
188

 No hem pogut localitzar en l’obra de sant Ambròs de Milà el passatge que li atribueix la VCC; es pot 

llegir, però, per bé que amb certs canvis, en Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.I (PL 

92, col. 0321C). 
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profetes, que tots de Abraam devallaren, que de la 

sement de Abraam pendria carn humana, que 

eternament ab ell seria unida. 

Acabades les paraules de aquest sobreangèlich 

càntich, considera tu, ànima devota, aquest humil 

excel·lent exemple: la Mare de Déu Elizabeth 

visita; Jesús Déu, son Fill, al Baptista; lo Senyor al 

servent, la Senyora a la serventa, y per servir la 

visita. Y plena de gràcies, virtuts y excel·lències 

sol de la sua humil poquedat se recorda, dient: «Ha 

mirat la humilitat de la sua serventa.» 

Humilia’t, donchs, tu, y considera que los dons y 

gràcies que tens no són tues, mas regoneix a la 

divina bondat confessant que de la sua liberalitat 

les tens prestades (f. 26b-c). 

 

 

El resultat de la traducció és, doncs, un text que dóna compte de manera més 

completa del càntic de Maria i que resulta més atractiu per al lector que el passatge 

corresponent de l'original llatí, que presenta major dificultat d'intel·lecció. D'altra 

banda, la lectura del text que presenten en aquest punt la resta de les traduccions 

romàniques de la VCC ens permet palesar novament la singularitat de la versió 

corellana. Fet i fet, la intervenció efectuada pel traductor valencià no troba parangó en 

cap dels altres textos romànics, que, com veurem a continuació, segueixen de prop 

l'original llatí: 

Montesino: «E gózese el spíritu mío en Dios, mi salvador e mi salud verdadera». Esto dixo por el Fijo, 

por el qual son todas las cosas y es reparada la salud del mundo. En este verdadero thesoro de salud tiene 

bien la Virgen más causa de alegría que todas las criaturas, ca cosa es común e acostumbrada que las 

madres se alegren en la excelencia de los hijos. E, comoquiera que él sea principal salud de todos, por 

manera singular fue salud de la Virgen más que de todos por los singulares privilegios della. 

Es de notar que algunas vezes el espíritu se toma por ánima e otras vezes se toma por excelencia de la 

razón que a essa mesma ánima pertenesce, porque por el ánima bivimos e por el spíritu discernemos y 

entendemos. E de aquí es que la Virgen en esta palabra que aquí dize «E gozose el espíritu mío» 

comprehende todas las fuerças del ánima y del espíritu. Debaxo del ánima se comprehenden todas las 

fuerças inferiores que pertenescen al cuerpo, y debaxo desta palabra espíritu se comprehende toda la 

mesma substancia del ánima según las potencias e fuerças superiores, por las quales es levantada e 

arrebatada sobre sí mesma por la dulcedumbre de la contemplación. 

Pues la virgen María como muy devota a Dios de espíritu y de ánima offresció aquí por todos los 

beneficios que de su sancta mano rescibió todas las fuerças de su coraçón, dándole gracias e alabanças. 

Como si más claro dixesse, según dize sant Ambrosio: «De tan grande don Dios me engrandesció que por 

ningún oficio de la lengua lo puedo explicar, mas toda la devoción de mi ánima ofrezco en las alabanças e 

gracias que le yo devo hazer; e todo lo que bivo e lo que siento, e todo lo que con mi discreción alcanço, 

todo lo gasto en contemplar su grandeza y en guardar sus mandamientos». 

Aquél también alaba y engrandece al Señor, en la bondad del qual es magnificado e alabado el mesmo 

Señor, como son alabados los maestros en los discípulos e los officiales en sus obras. Pues entonces es 

nuestro Dios magnificado de nuestra devoción, quando el ánima nuestra, que fue hecha a su sancta 

ymagen, se conforma en la virtud con Jesuchristo, que es ymagen del Padre. Y entonces es magnificado, 

quando la ymagen de su magestad, que está en la mesma ánima, es engrandecida, conviene saber, quando 

es hecha grande por grandeza de virtudes, e quando bivimos según sus mandamientos divinales, e quando 

por buenas obras resplandescemos. E, por tanto, dize el apóstol: «Magnificat e traed a Dios en vuestro 

cuerpo». 
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Es de saber que de tres maneras es magnificado Dios en sus beneficios: la primera, atribuyéndole 

todos los tales beneficios; la segunda, haziéndole gracias por ellos; la tercera, exercitándonos en ellos y 

pensándolos de contino (f.39b-d). 

 

Alcobaça:“E exalçou-se com alegria o meu spíritu em Deus, minha saúde”, scil., meu salvador, scil., no 

Filho, per que a saúde veeo ao mundo; e ainda que el seja saúde de todos, empero aas madres perteence 

mais singularmente alegrar-se nos filhos, e maiormente em êste, que é saúde sôbre tôdolos filhos e há 

singulares prerrogativas. 

E compreendeu a Virgem Maria tôdalas fôrças suas sob estas duas palavras — alma e spíritu. Sô a 

alma, compreendeu as fôrças da alma, debaixo do encorporamento e enquanto é ajuntada ao corpo, e 

spíritu significa ou compreende outrossi a sustância da alma quanto aas cousas de cima, das quaaes é 

arrevatada per doçura da contempraçom sôbre si meesma. 

Maria, ergo, com a alma e spíritu devota a Deus, de tôdolos benefícios outorgados a ela per Deus deu 

louvores e graças a el. Assi como se dissesse, segundo Ambrósio, que “de tantos doões me exalçou Deus, 

que nom os poderia expricar per o ofício da língua; mas todo o desejo do coraçom de dentro em louvores 

lhe ofereço; aquêlo com que vivo e com que sento e com que conheço, todo em contemprar sua alteza e 

em guardar seus mandamentos seja dado”. 

Aquel magnifica ou exalça o Senhor Deus, na bondade do qual o Senhor é louvado. E assi som 

louvados os meestres em os discípulos e os artesaãos em seus artifícios. 

Louvado é, ergo, Deus em nós quando a nossa alma, que é feita aa imagem de Deus, se conforma a Cristo 

per justiça, o qual é imagem do Padre, quando a imagem de Deus, que é em ela, se acrecenta per grandeza 

de virtudes, quando vivemos segundo os preceptos de Deus e quando per boas obras luzimos. E porém diz 

o Apóstolo: “Exalçade e trazede Deus em vosso corpo”. 

Onde nota que Deus é magnificado per três maneiras nos seus benefícios. Primeiramente, conhocendo 

que Deus no-los deu. Segundamente, fazendo-lhe por êles graças. Terceiramente, usando-nos em êles. 

(ff.21d-22a). 

 

Sansovino:«Et esaltò lo spirito mio in Dio mio salutare, et mio Salvatore, id est, nel Figliuolo, per il quale 

sono tutte le sose, et per il quale si ripara alla salute del mondo». In questo salutare la Vergine ha ben 

cagione d’esultare più che tutte l’altre creature, perch’i genitori si sogliono allegrare ne figliuoli. Et 

ancora ch’egli sia il salutare o la salute di tutti gli huomini, fu nondimeno singular salute della Vergine 

oltre a tutti gli altri huomini, per rispetta delle segnalate prerogative della Vergine. 

 Et esultò lo spirito. Lo spirito è l’anima, et qualche volta si prende per la ragione et per la eccellentia 

dell’anima, perché noi viviamo per l’anima, et per lo spirito discerniamo et intendiamo. Onde comprende 

tutte le forze et potenze sotto l’anima et lo spirito. Sotto l’anima si comprendono le forze interiori in 

comparatione al corpo, ma lo spirito importa la medesima sostanza dell’anima secondo le forze di sopra, 

dalle quali è rapito sopra di sé per la dolcezza della contemplatione. 

 Maria, adunque, divota a Dio in anima et in spirito per tutti i benefici in lei interiori, mette tutte le 

forze sue in ringratiare et laudar Dio, quasi dicesse, secondo Ambrogio: «Iddio mi ha esaltato con tanto 

honore ch’io non posso esplicarlo a modo alcuno con la lingua, ma in rendergliene gratie con le lodi, le 

offerisco tutto l’affetto dell’animo mio interiore, et li consacro et dono tutto quello perch’io vivo, et tutto 

quello perch’io sento, et tutto quello perch’io discerno in contemplar la sua grandezza, et in osservar i 

suoi precetti». 

 Et colui magnifica il Signore, nella cui bontà è magnificato et lodato il Signore; così i precettori ne 

discepoli, così gli artefici nell’arti loro sono lodati et magnificati. È adunque magnificato Dio in noi, 

mentre che l’anima nostra, ch’è fatta a imagine di Dio, si conforma a Christo per giustitia, perché è 

imagine del Padre; mentre che l’imagine di Dio ch’è in lei si magnifica, cioè si fa grande per grandezza di 

virtù, mentre che vivviamo secondo i precetti divini, et mentre che risplendiamo per opere buone. Et però 

disse l’Apostolo: «Magnificate et portate Dio nel corpo vostro». 

 Però nota che si magnifica Dio ne suoi benefici in tre modi: il primo, attribuendo a Dio essi benefici; 

il secondo, ringratiando lui per i detti benefici; il terzo, essercitando noi medesimi ne benefici ricevuti 

(f.15cd). 

 

 

El darrer exemple a través del qual il·lustrarem la tècnica de reelaboració que fa 

servir el traductor valencià quan el text de l'original llatí no compleix les seues 

expectatives ens el forneix el capítol setzé «Què féu lo Senyor de edat de dotze anys fins 

al principi de l'any trenta». Després de donar compte i comentar els únics versets 
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evangèlics que aporten informació sobre aquest llarg període de la vida del Senyor (Lc 

2, 51-52: «Després baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. La seua mare 

conservava tot això en el seu cor. Jesús es feia gran, avançava en enteniment i tenia el 

favor de Déu i dels homes»), el frare saxó es demana el motiu pel qual els evangelistes 

no recullen cap altra informació sobre Jesús en aquest període, i basteix la reflexió de 

tota la resta del capítol al voltant del que sembla identificar com a causa de la llacuna 

informativa, la voluntària humilitat del Senyor, que és analitzada i comentada in extenso 

des de diferents punts de vista, i recomanada posteriorment al lector pietós. 

 En un punt d'aquesta reflexió, Ludolf de Saxònia es deté a explicar el motiu pel qual 

Crist va començar primer a obrar que a ensenyar (§4, «Christus coepit prius facere 

quam docere»), explicació que desencadena una reflexió al voltant de la manera en què 

s'adquireix la humilitat (§5, «Quomodo acquiritur humilitas»). El passatge s'inicia amb 

Ac 1, 1: «En el meu primer llibre he parlat, Teòfil, de tot el que Jesús va fer i va 

ensenyar», que es posa de seguida en relació amb Mt 11, 29: «Accepteu el meu jou i 

feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs», verset que 

orienta la reflexió cap al comentari de la humilitat de Crist, que va acceptar de ser 

vituperat (Mt 13, 55: «¿No és el fill del fuster? La seua mare, ¿no és aquella que es diu 

Maria? Els seus germans, ¿no es diuen Jaume, Josep, Simó i Judes?»), i  que assumí la 

condició d'esclau (Fl 2, 7: «prengué la condició d'esclau/ i es féu semblant als homes. / 

Tingut per un home qualsevol»). 

A continuació, el frare cartoixà presenta a Jesús com a exemple d'humilitat perfecta, 

cadascun dels actes del qual mostren al lector pietós com es pot aconseguir aquesta 

virtut a través de la pràctica de la vilificació, la humiliació i l'abjecció pròpies, que 

resulten fonamentals per a poder adquirir la vertadera humilitat. Per a completar aquesta 

idea, el frare cartoixà recorre a un passatge de sant Bernat de Claravall, Epistolae, 

epístola LXXXVII: Ad Ogerium canonicum regularem (PL 182, cols. 0217A-D), en 

què, després d'insistir en la idea que la humiliació és el camí que mena a la humilitat, 

fonament de l'edificació espiritual, s'adverteix de la bondat de ser injuriat i dels perills 

de ser lloat, especialment de manera injusta. Finalment, el passatge ludolfí es tanca amb 

una segona citació manllevada a sant Bernat, Sermones in Cantica canticorum, sermó 

XXXIV: In quo tractatur de humilitate et patientia (PL 183, cols. 0960A-0961A), en 

què s'insisteix en la idea de la bondat de la humiliació i la vituperació, que esdevenen 

senyals de la proximitat de la gràcia divina, així com en la necessitat d'assumir amb 

tolerància les adversitats i les injúries del proïsme, tal com féu el rei David en resistir els 
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insults del seu vassall Ximí sense procurar-se la venjança d'aquell afront, pensant que 

eren obra de la voluntat divina, segons que es narra en 2Sa 16, 1-14. 

En encarar la traducció d'aquest passatge, el teòleg valencià sotmet el contingut de 

l'original llatí a un tal grau de reelaboració que el resultat que s'obté sembla més aviat 

un text diferent o, si més no, una versió molt allunyada, per bé que a l'hora de bastir-lo 

Corella poua del fragment de Ludolf idees, versets bíblics (Mt 11, 29; Jm 4, 6; Sl 118, 

71) i exemples de comportament humil provinents de l'Antic Testament i referits al rei 

David, com ara l'episodi de la injúria de Ximí que hem comentat més amunt o el de la 

humiliació voluntària del rei davant de l'Arca vestit amb una túnica de lli (2Sa 6, 1-23), 

que en l'original llatí només apareixen apuntats, i que el traductor valencià 

contextualitza. Finalment, convé notar que en la versió valenciana, com en el text de 

partida, figuren també dos fragments atribuïts a sant Bernat de Claravall: el primer, que 

no coincideix amb cap dels dos que presenta el text llatí, prové de Sermones in Cantica 

canticorum, sermó XVI: De cordis contritione, et de tribus speciebus verae confessionis 

(PL 183, cols. 0853A-B); el segon, per bé que presenta idees aproximades a les 

referides en la segona citació bernardiana del text llatí, resulta difícilment identificable, 

atés el grau de reelaboració a què el sotmet el traductor valencià: 

 

Primer: Aquesta és la principal causa per la qual 

portà lo Senyor la sua joventut en silenci, en 

dejectió y en opprobri: donar-nos de humilitat 

verdadera forma. Y axí, no era cosa inútil donar 

exemple primerament per obra, ans que per 

doctrina, de humilitat profunde, sobre la qual totes 

les virtuts se funden. Lança lo infinit perfet obrer 

lo fonament alt y profunde per fer aquell tan gran 

edifici dels seus miracles y doctrina, per hon pugen 

los verdaders crehents al celestial Regne. Volia lo 

Senyor mostrar als seus dexebles qual era la 

principal conclusió que d’ell devien apendre, dient: 

«Apreneu de mi, que só humil de cor hi de pensa.» 

[Mt 11, 29] 

Volgué primer posar-ho en obra: fon axí alta y 

profunde la humilitat de Jesús, Déu y Senyor 

nostre, que no s’i pot acomparar alguna. Los 

altres, quand se humilien y dejectes se mostren, 

són lavors més honrrats hòmens, perquè stimen 

que voluntàriament aquella dejectió y pobrea 

passen. Y axí, de sant Loís y de altres que 

dexaren riquees y regnes, quant més dexaven y 

més se humiliaven, per més perfets los 

VCC:Habes ergo quomodo Dominus Jesus coepit 

prius facere quam docere [Ac 1, 1]. Docturus enim 

erat: Discite a me, quia mitis sum, et humilis corde 

[Mt 11, 29]. Hoc ergo primo facere voluit, et non 

ficte, sed ex corde faciebat, sicut vere, et ex corde 

humilis et mitis erat. Non poterat in eum simulatio 

cadere, sed potius intima fundavit et profundavit se 

in humilitate, vilitate et abjectione, et sic se in 

conspectu omnium annihilavit, quod etiam 

postquam praedicare, ac divina et altissima loqui, 

miracula quoque magnifica opere facere coepit, 

non eum reputabant, sed vilipendebant dicentes: 

Quis est hic? Nonne hic est fabri filius? 

[Mt 13, 55] Et multa alia derisoria et despectiva 

dicebant. Verificatum est ergo, secundum hunc 

intellectum, verbum Apostoli: Exinanivit 

semetipsum formam servi accipiens [Fl 2, 7], et 

non solum cujuscumque servi per Incarnationem, 

sed etiam inutilis servi, per humilem et abjectam 

conversationem. 

Considera singulos ejus actus: semper in eis 

relucet humilitas. Hic igitur ipsam fabricavit, id 

est, ostendit qualiter acquiri possit, scilicet per 
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honrraven
189

. Però lo nostre Rey, Déu, Senyor y 

mestre, quand en Nazaret lo miraven pobre, 

pobrament vestit, simple y dejecte, tots stimaven 

que per poquedat de ànimo, per mísera condició vil 

y baixa, portava axí despecta hi miserable vida. Y 

per ço fon aquesta alta y profunde única humilitat 

verdadera, la qual no ha pogut algú atényer, sinó 

ell sol, perfet, y aprés la sua verge Mare. 

Diu sanct Bernat: «Lo verdader humil desija no 

que de humil lo loen, mas que·l deshonrren hi·l 

vituperen, y per foll y home inútil lo stimen; y per 

ço, sinó quand és utilitat del prohisme, amaga 

qualsevol gràcia que tinga, perquè tot lo seu studi 

és conservar la humilitat, preciosa margarita.» 

Humilià’s David quand, vestit com ha levita, 

ministre del temple, cantava y ballava davant 

l’archa. Mirava’l Michol, filla de Saül, primer rey 

de Judea, primera stimada muller sua. Diu al rey, 

quand ja despullat de les levítiques vestidures com 

a rey per lo palau entrava: [2Sa 6, 16] «Graciós y 

honrrat anava lo rey com hun jutglar, ballant hi 

cantant davant l’archa.» [2Sa 6, 21-22]«Axí 

ballaré y saltaré y cantaré –respòs lo rey– davant 

Déu y la sua archa; y seré humil y dejecte, y ell me 

levarà hi m’alçarà, qui ha humiliat la casa de ton 

pare.» 

Diu sant Bernat: «Stiga ferma la tua sperança, que 

stà prop de tu la gràcia quand dins tu experimentes 

que·l teu cor se humilia; que, axí com est cert de la 

rohina quand lo teu cor en alt se leva, axí est cert 

de la gràcia com lo teu cor per humilitat se 

abaixa.» Porta aquestes paraules en les tues 

entràmenes sculpides: «Resisteix lo Senyor als 

superbos, y als humils dóna la gràcia.» [Jm 4, 6] 

Hi no solament humilitat guarda quand nostre 

Senyor per si mateix en tribulacions te prova, que 

lavors fàcilment pots veure que la divina bondat té 

record de la utilitat tua, però quand alguna persona 

te fa injúria, majorment si menor que tu la stimes, 

vil y dejecta, y mires que aquella dejectió y 

vergonya tot lo temps de la tua vida te deshonrra. 

En tol·lerar aquests opprobris la verdadera 

vilificationem et abjectionem suiipsius in 

conspectu suo et aliorum, ac per continuum 

exercitium operum vilium et humilium. Si enim 

vis adipisci humilitatem, oportet quod praecedat 

humiliatio, et exercitium operum humilium. Unde 

Bernardus: “Humilitas ad quam utique ducit 

humiliatio, totius est spiritualis fabricae 

fundamentum. Siquidem humiliatio via est ad 

humilitatem, sicut patientia ad pacem, sicut lectio 

ad scientiam. Si virtutem appetis humilitatis, viam 

non refugias humiliationis. Nam si non poteris 

humiliari, non poteris ad humilitatem provehi. 

Prodest itaque mihi meam insipientiam sciri, et a 

scientibus jure confundi, cui saepe contingit a 

nescientibus injuste laudari. Grande revera 

periculum, audire quemquam de se, supra quam 

sentit in se. Quis dabit mihi apud homines tantum 

de veris digne humiliari, quantum vel de falsis 

datum est indigne exaltari? Illam vero vocem 

propheticam jure assumerem: Exaltatus autem 

humiliatus sum et conturbatus [Sl 87, 46]. Et illud: 

Ludam, et vilior fiant [2Re 6, 22]. Ludam, scilicet 

ut illudar. Bonus ludus quo Michol irascitur, et 

Deus delectatur! Bonus ludus, qui hominibus 

quidem ridiculum, sed Angelis pulcherrimum 

spectaculum praebet! Bonus, inquam, ludus, quo 

efficimur, opprobrium abundantibus et despectio 

superbis [Sl 122, 4]. Hoc casto et religioso ludo 

ludebat, qui dicebat: Spectaculum facti sumus et 

Angelis, mundo et hominibus [1Co 4, 9]. Hoc ludo 

et nos interim ludamus, ut illudamur, 

confundamur, humiliemur, donec veniat qui 

deponit potentes, et exaltat humiles, qui nos 

laetificet et glorificet, et in aeternum exaltet.”  

Et iterum: “Oportet namque humiliter sentire de se 

nitentem ad altiora, ne dum supra se attollitur cadat 

a se, nisi firmiter per veram humilitatem fuerit 

solidatus. Maxima enim nisi humilitatis merito 

minime obtinentur. Propterea qui provehendus est, 

correptione humiliatur, humilitate gratiam meretur. 

Tu ergo, cum te humiliari videris, habeto id 

signum in bonum, omnino est argumentum gratiae 

                                                           
189

Corella presenta ací sant Lluís d’Anjou (1274-1297) com un model cristià de renúncia al món i de vida 

contemplativa. Era el segon fill del matrimoni entre el rei Carles II de Nàpols i Maria d'Hongria, i, 

després de la mort del seu germà major, Carles Martell, esdevinguda l'any 1295, semblava destinat a 

heretar els títols i les possessions del pare, tot i que llavors, profundament influenciat pels ideals de 

pobresa de l'espiritualitat franciscana, decidí renunciar a tots els seus drets en favor del seu germà menor 

Robert. L'estudi de Pou (1996: 139-142) aborda una de les circumstàncies vitals que probablement més 

pes degueren tenir en la seua renúncia al món: entre el 1288 i el mateix 1295, Carles Martell, Lluís i 

Robert havien estat enviats com a ostatges a Catalunya, a canvi de l'alliberament del seu pare Carles, en 

mans catalanes des del 1284, quan havia estat fet presoner per l'almirall Roger de Llúria a la batalla del 

golf de Nàpols (veg. Aguilar (ed.) 2015: I, 152-157). En territori català els tres germans Anjou foren 

educats per frares franciscans, en particular per Pere Joan Olivi, el més destacat dels espirituals 

provençals. Les relíquies del sant, procedents pel saqueig de Marsella fet per Alfons el Magnànim (1423),  

estan hostatjades a la catedral de València. 
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humilitat se mostra. 

Y aquestes injúries y vituperis, que sien segons lo 

stament de la tua vida: que si tu has renunciat al 

món y has fet electió de vida perfeta, poca 

humilitat és si de les coses del món te desonren, 

ans ne atenys glòria; que mostres que en la vida 

que has eleta perseveres. Però si perseverant en 

virtuosa vida te diffamen y fan que la gent te mire 

en figura de mal home y nefandíssimes culpes sens 

culpa te appliquen, si de aquests improperis te 

alegres és senyal de humilitat verdadera. Si est en 

stament de perfeta vida, la humilitat te fa alegre, y 

ensemps, per lo guany teu stàs alegre, y trist per lo 

dan del prohisme, qui peca difamant-te. Y axí, 

sobre lo fonament de humilitat, caritat edifica. 

Ab gran humilitat y paciència, David [de] la fúria 

de son fill Absalom fogia descalç, lo cap 

descobert. Pochs cavallers però strenus lo 

acompanyaven. Lo mont Olivet passava, y Semeí, 

desonestament, desonrrant lo rey, lançava sobre lo 

seu real cap pedres y terra, cometent crim 

nefandíssim de magestat lesa. No volgué lo rey 

humil mansuet pendre de Semeí presta 

venjança,que fàcilment la podia pendre, ans respòs 

a son nebot Abisaí, lo qual, sens tarda, li volia 

levar la vida, que·l dexàs, que ministre de Déu era, 

y sos pecats ho mereixien, y la divina bondat 

aquells vituperis hi opprobris permetia perquè ell 

tingués d’on pogués humiliar-se, y la divina 

bondat d’on pogués perdonar la sua culpa y fer-lo 

seure en la sua real cadira. 

Concordà lo rey psalmista les obres ab les 

paraules, quand dix: «Bo és, Senyor, que m’has 

humiliat, perquè les tues justificacions aprenga.» 

[Sl 118, 71] (ff. 63b-64a). 

propinquantis: nam sicut ante ruinam exaltatur 

spiritus [Pr 16, 18], ita et ante exaltationem 

humiliatur. Sane utrumque legis: Deum scilicet et 

superbis resistere, et humilibus gratiam dare 

[Jm 4, 6]; ac parum est cum per seipsum humiliat 

nos Deus, si tunc libenter accipimus, nisi et 

quando per alium hoc facit, sapiamus similiter. 

Quamobrem accipe hujus rei mirabile 

documentum de sancto David. Aliquando 

maledictum est illi et a servo. At ille nec 

cumulatam sensit injuriam, quia praesensit 

gratiam. Quid mihi, ait et vobis filii Sarviae? 

[2Re 16, 10] O vere hominem secundum cor Dei, 

qui se ulciscenti potius quam exprobranti 

succensendum putavit! Unde et secura consciencia 

loquebatur: Si reddidi retribuentibus mihi mala, 

decidam merito ab inimicis meis inanis [Sl 7, 5]. 

Vetuit ergo prohiberi maledicum convitiantem, 

quaestum aestimans maledicta. Saeviebat lingua 

maledicta, et ille intendebat quid in occulto ageret 

Deus. Vox maledicentis in auribus, et animus 

inclinabat se ad benedictionem. Et ideo dicit: 

Bonum mihi, quia humiliasti me, ut discam 

justificationes tuas [Sl 118, 71]. Vides, quia 

humilitas justificat nos. Humilitas dixi, et non 

humiliatio. Quanti humiliantur, qui humiles non 

sunt! Alii cum rancore humiliantur; alii patienter; 

alii et libenter. Primi rei sunt; sequentes innoxii; 

ultimi justi. Quanquam et innocentia pars justitiae 

est, sed consummatio ejus apud humilem; non 

humiliatis, sed humilibus dat gratiam [Jm 4, 6]. Est 

autem vere humilis, qui humiliationem convertit in 

humilitatem, et hic potest dicere Deo: Bonum 

mihi, quia humiliasti me [Sl 118, 71]» haec 

Bernardus (p. 78a-b). 

 

 

El contrast de la traducció corellana amb la resta de versions romàniques permet 

evidenciar de nou la seua originalitat, fruit de l'aplicació d'una intervenció 

traductològica molt més invasiva que la que es porta a terme en els altres trasllats, que 

mostren sempre un major grau de sotmetiment al text de partida:  

Montesino: Pues ves aquí cómo el Señor primero començó a obrar que a enseñar, porque él avía adelante 

de dezir en el Evangelio: «Aprended de mí, que soy manso e humilde de coraçón». Esto, por cierto, quiso 

él hazer primero, e no lo hizo con fengida demostración, mas con ánima entera, porque bien assí como era 

verdadero humilde e manso de coraçón, assí no podía en él caer fengimiento; mas todo su fundamento fue 

en humildad muy profunda y en menosprecio de sí mesmo. E de tal modo se abaxó en el acatamiento de 

todos que quando començó a predicar, e a hablar las cosas divinas e muy altas, e a fazer miraglos e obras 

excelentes, no lo tenían en reverencia, mas antes lo menospreciavan diziendo: «¿Quién es éste? ¿Por 

ventura no es fijo de un carpintero?». E desta manera le dezían otras feas palabras de escarnescimiento e 

de menosprecio. 

Pues, según este entendimiento, bien es complida y verificada aquí aquella palabra del apóstol que 

dize: «Diminuyó e abatió el Señor a sí mesmo tomando forma de siervo» por la encarnación, e aún no de 

qualquiera siervo, mas de siervo sin provecho, según la conversación humilde y menospreciada en que 

bivió. 
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III. Pues dévese agora considerar en particular todos sus hechos, pues fueron siempre espejo de 

humildad, la qual fabricó en esta vida que tomó en Nazareth, mostrando allí la industria como esta virtud 

se pueda alcançar, que es abatiendo, humillando e menospreciando el hombre a sí mesmo, e teniéndose 

por cosa miserable, vil y de poco valor en su proprio acatamiento y en el de todos los otros; e alcánçase 

también por el continuo exercicio de obras desechadas e humildes. Assí que si tú quieres ganar el tesoro 

de la humildad necessario es que te humilles y que te exercites en obras muy baxas y de gran 

menosprecio. 

E, por esto, dize sant Bernardo: «La virtud de la humildad, a la qual, por cierto, te guían los que 

abaten e humillan tu propria persona, fundamento es de toda la fábrica spiritual, porque assí es carrera 

para alcançar esta virtud el abaxamiento e uso de las cosas de menosprecio, como es la paciencia camino 

verdadero para alcançar la paz, e como la lición es vía para la ciencia. Pues, si tú cobdicias ser humilde en 

alto grado, no te desvíes de su propria carrera, que es la ocupación que deves tener en todas las obras de 

menosprecio, porque si a éstas e a semejantes no te puedes dar ni te puedes bien exercitar en los oficios 

baxos nunca serás traýdo a la dignidad. 

»Assí que mucho me conviene e provecha que sea sabido mi poco saber, porque con coraçón pueda 

ser de los sabios confuso, pues que algunos tiempos acaesce que só de los que no son sabios alabado, ca 

peligro muy grande es oýr el hombre de sí mesmo alguna virtud o alabança que sobrepuje a la verdad que 

siente dentro de su consciencia. ¡O, quién me hiziesse tanto bien que fuesse yo tan humillado e vituperado 

ante los hombres de los defectos verdaderos de que con razón puedo ser reprehendido quanto me veo 

enxalçado sin merescimiento de las virtudes que en mí no ay!  

»E, si esta gracia yo alcançasse, luego tomaría con todo derecho en mi favor aquella boz del profeta 

que dize en el psalmo: "Quando me veo enxalçado, entonces estó humillado e todo turbado". E tomaría 

también aquella otra palabra que respondió el rey David quando burlava dél su esposa Micol, hija del rey 

Saúl, porque andava jugando e saltando ante el arca del Señor diziendo: "Yo jugaré, aún seré fecho más 

vil". Como si dixera: "Yo jugaré por ser escarnescido". ¡O, qué buen juego aquel que a Nicol fue causa de 

yra e a Dios de soberano deleyte! ¡O, qué buen juego el que delante de los hombres es cosa para reýr, mas 

a los ángeles paresce muy hermoso e mysterio muy digno de mirar! 

»Buen juego es, por cierto, aquel por el qual somos fechos escarnio a los ricos e a los amadores deste 

mundo y menosprecio a los soverbios. Este juego casto y religioso jugava sant Pablo, diziendo: 

"Espectáculo e cosa de juego e muy nueva de mirar somos fechos a Dios, a los ángeles e a los hombres, 

pues en este tal juego nos ocupemos en esta vida porque seamos escarnescidos, confusos e humillados 

hasta que venga al juyzio aquel Rey que quita a los poderosos de la silla y enxalça a los humildes, ca él 

nos alegrará e glorificará para siempre"». 

E dize más sant Bernardo: «Conviene, sin dubda, al que dessea sobir a las alturas de la perfeción que 

sienta de sí mesmo cosas humildes, porque sería forçado, si sobre su miseria con presumpción se 

levantasse, que cayesse desde la cumbre della si no fuesse fortificado por humildad verdadera, porque las 

grandes cosas nunca pueden ser ganadas sino por el merescimiento de la humildad. E, por esto, el que ha 

de ser sobido a lo alto forçado es que con la correción e castigo sea humillado, e assí merescerá rescebir la 

gracia de Dios. Pues quando te vieres humillado, tenlo por buena señal, porque de todo en todo la tal 

señal es muy cierta mensajera de la gracia divinal que se acerca, porque bien assí como antes de la caýda 

el coraçón se altivesce, assí antes del exalçamiento es humillado. Y estas dos cosas se leen en la Scriptura 

divina, pues que dize: "Dios resiste a los sobervios e da gracia a los humildes". 

»E dígote que poca cosa es y de poco merescimiento si rescebimos las adversidades e açotes en 

paciencia quando el Señor por su propria mano nos açota o nos humilla si no lo sufriéssemos con la 

mesma tolerancia e conformidad quando nos los da por mano agena. E, por esto, es bien que tomes un 

maravilloso enseñamiento en el sancto rey David, que algún tiempo fue maldito de su siervo Semey, mas 

él no sintió por muy pesada la injuria, porque primero avía sentido la gracia de Dios, diziendo: "¿Qué 

tenéys que ver comigo ni yo con vosotros, o, hijos de Sarvia?". ¡O, qué hombre fue éste de tan aprovada 

excelencia e con mucha verdad llamado en la sancta Scriptura varón según el coraçón de Dios, pues que 

tuvo por mejor dar lugar a su enemigo (que no sólo lo injuriava con palabras, mas aun lo perseguía con 

piedras) que tomar dél vengança cruel e injusta e bien aparejada! 

»Por lo qual, dixo después en el psalmo con conciencia segura: "Si yo di mal por mal  a los que 

siempre me hazían mal, caýdo me vea con mucha justicia a los pies de mis enemigos para no levantarme". 

Bienaventurado rey, que pudiendo con ligeras fuerças matar e destruyr a su injuriador mandó a sus 

capitanes que no refrenassen la lengua del que lo injuriava e maldezía, pensando, como es la verdad, que 

aquellas maldiciones se le avían de tornar en grande merecimiento. Encruelecíase la lengua maldita del 

vituperante, y él contemplava lo que Dios hazía debaxo deste secreto. Tenía en sus orejas la boz del 

maldizente, e su coraçón se inclinava e disponía para la bendición. 

»E, por esto, dixo después en el psalmo: "Gran bien es el mío, Señor, que me humillaste, porque desta 

manera deprenda tus justificaciones". Pues mira cómo sola la humildad es la que nos justifica. La 
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humildad dixe, que no el abaxamiento, porque muchos son abaxados que no son humillados, ca unos son 

alabados e humillados con indignación e blasphemia, otros con paciencia, otros con conforme e buena 

voluntad. Los primeros déstos son pecadores, e por defecto de paciencia e por su indignación merecen ser 

perdidos. Los segundos son sin culpa, e a éstos les es perdonada por la pena presente la pena temporal del 

otro mundo. Los terceros son justos y merescen gracia e gloria. 

»E mira que auque la innocencia es parte de la justicia e de la sanctidad perfecta, que la perfeción 

della no está sino en el humilde, porque la sancta Scriptura dize: "No da Dios la gracia a los que fueron 

humillados ni abatidos por mano agena, mas a los humildes". E aquél es verdadero humilde, que sabe 

convertir su abaxamiento e menosprecio en humildad verdadera. Y este tal puede dezir a Dios con el 

psalmista: "Gran bien, Señor, es el que me vino después que mehumillaste"». Lo de suso es de Bernardo 

(ff.103b-104b). 

 

Alcobaça: Teẽs, ergo, em que maneira Cristo primeiro começou de fazer que de ensinar. Havia el de 

ensinar que aprendessem del que era manso e humildoso de coraçom, e êsto quis primeiro fazer nom 

fingidamente, mas de coraçom, nem podia em el haver fingimento; e portanto se fundou e arreigou assi na 

humildade, desprêço e menosconto e se aniquilou tanto em presença de todos, que ainda depois que 

começou preegar cousas da diviindade e falar cousas altas e fazer grandes milagres, nom faziam dele 

conta, mas, despreçando-o, diziam: “Quem é êste, que preega? Per ventura nom sabemos que é filho de 

uũ carpenteiro?”, e outras muitas cousas que lhe diziam displazívees. Bem, ergo, foi feita verdadeira a 

palavra do Apóstolo, que disse que “Cristo fezera nada de si meesmo, tomando forma de servo”, e nom 

solamente de servo, mas de servo sem proveito, per conversaçom humildosa e enjeitada. 

Consiira tu em todos seus feitos, e acharás que sempre reluze em êles humildade, a qual êle fabricou e 

demostrou como se poderia haver per despreçamento e avorricimento de si meesmo, e em presença sua e 

dos outros, e per continuado exercício de obras refeces e baixas. Se tu queres haver humildade, necessário 

é que hajas primeiro abaixamento e exercício de feitos baixos. Onde Bernardo: “A humildade, aa qual nos 

leva o abaixamento, é alicece e fundamento de todo o edifício spiritual. Assi é o abaixamento caminho 

pera a humildade como a paciência pera haver paz, e assi como a liçom pera haver ciência”. 

“Se tu desejas a virtude da humildade, nom te afastes do caminho da humilhaçom ou baixeza, porque, 

se nom poderes abaixar-te, nom poderás seer levado aa humildade. Proveito é, ergo, a mim que seja 

sabido o meu pouco saber e que eu seja vencido e confuso dos sabedores, pois que muitas vêzes me 

aconteceu seer louvado dos néicios injustamente. Grande periigo é, em verdade, ouvir alguém maior 

louvor de si daquelo que sente que há”. 

“Quem me dará a mim que eu me abaixe dignamente ante os homeẽs das cousas verdadeiras de que 

me louvam, tanto quanto me exalcei indignamente das cousas mentirosas e que em mim nom havia. E 

com dereito posso dizer aquêlo do profeta: — Exalcei-me e som abaixado e ainda torvado. — E aquêlo 

que outrossi diz: — Jogarei ou bulrarei, joguetando, por tal que eu seja feito refece; joguetarei, porque 

seja feito jôgo de mim. Boõ jôgo é aquel em que Micol se aqueixa e se assanha, e Deus folga ou há 

prazer. Boõ jôgo é também aquel de que os homeẽs riim e escarnecem, mas os ângeos o teem por mui 

fremoso e saboroso de veer. E boõ jôgo, digo eu, que é aquêle per que nós somos doesto aos ricos e 

desprêzo aos sobervos. Dêste jôgo, casto e honesto, jogava aquel que dizia que nós somos feitos 

esguardamento aos ângeos e aos homeens; e nós dêste jôgo joguemos antretanto, por tal que escarneçam 

de nós e nos deslouvem e sejamos abatidos e derribados, atees que venha aquel que tira os poderosos da 

seeda e alevanta os humildosos, o qual nos alegrará, glorificará e exalçará pera sempre”. 

E diz em outro lugar que “compre aaquel que se trabalha de chegar aas cousas mais altas, melhorando 

em si, que se haja humildosamente, por tal que, querendo-se levantar sôbre si, nom caia abaixo de si, se 

per ventura nom fôr soldado e apegado per verdadeira humildade. As cousas altas nom se podem haver 

sem merecimento da humildade, e portanto aquel que de melhorar há, per a correiçom que lhe fazem 

humilda-se, e per a humildade é merecedor da graça. Tu, ergo, quando te vires abaixar, have-o por boõ 

sinal e por boõ argumento de todo em todo que acêrca teẽs a graça, porque assi como o coraçom 

ensobervece ante que caia, assi ante que se exalce humilde-se e abaixe-se”. 

“Certamente cada ũa destas cousas é da lei de Deus, scil., resistir aos sobervos e dar graça aos 

humildosos. E nom é assaz, quando nos Deus per si meesmo abaixa, de o recebermos de voontade, mas 

ainda que o saibamos assi de grado soportar, se nos abaixa per outrem. Porém filha tu dêsto ensinança 

maravilhosa do santo David, ao qual algũas vêzes foi dito alguũ mal e per seu servidor ainda foi doestado, 

e nunca sentiu enjúria que o demovesse a queixar-se, porque havia sentido da graça. Que tenho eu, disse 

el, de fazer com vosco, nem vós comigo, filho de Sárvia? Quando seus servos o doestavam, esta era a 

peor palavra que lhes dizia. Oo homem verdadeiramente segundo o coraçom de Deus foi aqueste, que 

mais pensou de [se acender] aaquel que [o] queria vingar, que aaquel que o enjuriava e doestava! E daqui 

lhe viinha dizer com segurança da consciência: — Se eu tornar a fazer mal aaqueles que mo primeiro 

fezerem, partir-me-ia eu assi dos meus imiigos sem merecimento e vazio”. 
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“Defendeu, ergo, que nós nom empachássemos ou contradisséssemos aaquel que mal quisesse dizer 

de nós ou doestar-nos,stimando e havendo os doestos nossos por cousa tal, que nós a devíamos requerir e 

pedir, porque el entendia aquêlo que Deus fazia encubertamente. A sua orelha ouvia o mal que del 

diziam, mas o coraçom stava enclinado aa bençom e ao bendizer. E porém diz: —Boõa cousa me foi de 

me abaixares ou me humildares, pera aprender eu que os teus feitos som justos. — Vees que a humildade 

nos faz justos; e disse — a humildade, e nom disse — o abaixamento. Quantos som os abaixados que 

nom som humildosos! Alguũs com despecto se humildam, e outros com paciência e outros ainda de 

graado. Os primeiros som culpados, e os segundos sem pecado, e os postumeiros som justos. Como quer 

que seer sem culpa parte é de justiça ou de seer justo, a fim e perfeiçom dela é acerca do humildoso. Nom 

dá Deus graça aos abaixados, mas aos humildosos. E aquel é verdadeiramente humildoso que torna o 

abaixamento em humildade; e êste pode dizer a Deus: — Boõa cousa foi a mim de me abaixares”. Estas 

cousas Bernardo (f. 53a-d). 

 

Sansovino: Tu, adunque, vedi qui in che maniera il Signore Giesù cominciò prima a fare ch’a insegnare. 

Perché doveva insegnare: «Imparate da me, che sono dolce et humile di cuore». Questo ch’egli disse, lo 

volle prima fare, et non fintamente, ma lo faceva di cuore, si come veramente et di cuore era humile et 

dolce. Non poteva cadere in lui fittione alcuna, ma piutosto fondò le stesso di dentro, et si profondò nella 

humiltà, nella viltà, nel disprezzo, et così si anichilò nel cospetto d’ogni uno. 

 Onde poi ch’egli cominciò a predicare et a favellar cose altissimeet divine, et che cominciò a far 

miracoli et opere grandi, non lo stimavano, ma sprezzandolo, dicevano: «Chi è costui? Non è egli 

figliuolo d’un falegname?». Et molte altre cose di disprezzo et in burla di lui dicevano. Si verificò, 

adunque, secondo questo sentimento, il detto dell’Apostolo: «Si abbassò sé medesimo, prendendo forma 

di servo». Et non solamente di qualunque servo per incarnatione, ma anco’ di servo inutile, per la humile 

et abbietta sua conversatione. Considera tutte l’opere sue, et vedrai che sempre riluce in loro la humiltà. 

Qui, adunque, egli fabricò la humiltà, cioè dimostrò in che modo si possa acquistarla, cioè per avilirsi et 

farsi abietto nel cospetto di sé et delle altre persone, et per lo continovo essercitio dell’opere humili et vili. 

Perché, se tu vuoi acquistar la humiltà, bisogna che preceda lo humiliarsi, et l’essercitio dell’opere humili. 

 Onde Bernardo dice: «La humiltà alla quale conduce altrui lo humiliarsi è il fondamento di tutta la 

fabrica spirituale, attento che lo humiliarsi è la via per andare alla pace, et si come la lettione alla scientia. 

Se tu desideri la virtù della humiltà, non fuggir la via dello humiliarsi, perché, se tu non potrai humiliarti, 

non potrai condurti alla humiltà. 

 »Mi giova, adunque, che si sappia la mia stoltitia, et d’esser da sapienti ragionevolmente posto in 

confusione, a cui spesso aviene d’esser lodato ingiustamente da qui non sa. Gran pericolo in vero, sentir 

alcuno dir di sé cose maggiori di quelle ch’egli conosce che non sono in sé. Chi mi darà presso agli 

huomini ch’io mi humilii degnamente per le cose vere, quanto mi è dato indegnamente d’esaltarmi per le 

false? Ch’io potrei con ragione dire in me quella parola del profeta: "Esaltato, mi sono humiliato et 

conturbato". Et quell’altra: "Scherzerò, et sarò fatto più vile". Scherzerò, accioche io sia burlato. Buono 

scherzo nel quale Michol s’adira, et Dio si diletta. Buono scherzo ch’agli huomini ridicolo, ma agli angeli 

da bellissimi spettacoli. Buono scherzo per lo quale siamo fatti obbrobrio agli abondanti, et disprezzo a 

superbi. 

 »Con questo casto et religioso scherzo scherzava colui che diceva: "Siamo fatti spettacolo agli angeli, 

a Dio et agli huomini". Et noi in questo scherziamo con questo scherzo, accioche siamo beffati, confusi, 

humiliati, fino a tanto che venga colui che abbassa i potenti et esalta gli humili, il quale ne letifichi et 

glorifichi, et ne esalti in eterno». 

 Et in altro luogo: «Bisogna pensar di sé stesso humilmente mentre lo huomo si sforza levarsi in alto, 

accioche mentre si alza sopra di sé non cada da sé, se non si sarà per vera humiltà faldamente fermato, 

attento che le cose grandi non si ottengono se non col merito della humiltà. Però chi dee essere promosso 

a grado è humiliato per riprensione, et merita gratia per la humiltà. Tu, adunque, quando ti pare di 

humiliarti, habbia questo segno per buono, perché è argomento che ti appressi alla gratia, perché si come 

il cuore s’esalta inanzi alla rovina, così si humilia innanzi alla esaltatione. Per certo tu leggi l’una cosa et 

l’altra, cioè che Dio resiste a superbi, et dà gratia agli humili. Ma è poco quando Dio per sé stesso ne 

humilia, se allora lo riceviamo volentieri, et similmente facciamo il medesimo quand’egli ne humilia col 

mezzo d’altri.              

 »Onde ricevi di questa cosa un mirabile documento di Davit santo. Alcuna volta fu villaneggiato da un 

servo, et egli non sentì l’offensa, perché presentì la gratia. Che cosa diss’egli a voi et a me, o figliuoli di 

servi, o veramente huomo secondo il cuor di Dio, il qual pensò, onde favellava con sicura conscientia: 

“S’io resi a chi mi retribuì male, cadrò meritamente inane da miei nemici”. Non vuolle, adunque, a chi per 

ingiuriava dir male riportandosi a guadagno l’altrui maledicentie. Serviva la lingua maladetta, et egli 

avertiva ciò che facesse Dio in occulto. La voce del maledicente negli orecchi, et l’animo s’inchinava alla 

benedittione. Et però dice: “Buon per me, che mi humiliasti”, accioche impari le tue giustificationi. Vedi 
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che la humiltà ne giustifica, disse humiltà et non humiliatione. Quanti si humiliano che non sono humili. 

Alcuni si humiliano con rancore, altri con patientia, et altri lo fanno volentieri. I primi sono rei, i secondi 

innocenti, gli ultimi giusti. Ancora che l’innocentia sia parte della giustitia, ma il suo fine o colmo presso 

allo humilde dà la gratia non agli humiliati, ma agli humili. Et veramente è humile colui che converte lo 

atto dello humiliarsi in humiltà. Costui può dire a Dio: “A me è bene, perché mi hai humiliato”». Così 

dice Bernardo (ff. 44c-45a). 

 

 

5.3. Addicions i amplificacions 

Els casos que acabem de presentar suara ens mostren clarament com Corella 

reelabora determinats fragments de la VCC o els substitueix per d'altres que considera 

més interessants per als seus lectors. Es tracta, en tot cas, d'intervencions 

traductològiques molt puntuals, que presenten un pes relatiu dins del conjunt de l'obra, i 

que no alteren greument el sentit ni la intenció del text de partida. Molt més freqüent és, 

en canvi, que el teòleg valencià afegisca al text original consideracions i detalls de 

collita pròpia, o que desenvolupe molt més extensament alguna idea o imatge 

continguda ja en el text de Ludolf de Saxònia. Per bé que la introducció de la major part 

de les glosses respon a una intenció explanatòria o purament retòrica, l'anàlisi d'aquest 

fenomen pot resultar interessant en aquells casos que permeten apreciar no només la 

implicació teològica de Corella o els estilemes o idees recurrents de l'autor, sinó també 

la seua veta creativa i les seues habilitats com a escriptor. 

 

5.3.1 Addicions de caràcter explicatiu 

El grup més destacat d'addicions que es detecten en contrastar el text del traductor 

valencià amb l'original llatí tenen en comú el seu caràcter purament funcional, ja que es 

fan servir amb la finalitat de facilitar la comprensió al lector d'un determinat mot, una 

idea o una interpretació que figura en el text llatí. Així, per exemple, en el capítol 

disseté («De l’offici hi vida de Johan Baptista»), Ludolf de Saxònia dedica un passatge 

a comentar com el baptisme que practicava sant Joan al desert era només preparatiu i 

figuratiu del baptisme posterior de Jesús, i que, per tant, equivalia a la instrucció 

catequètica necessària per a rebre aquest sacrament (§4). En la seua traducció, el teòleg 

valencià explica en una breu glossa el concepte «catecisme» i la importància que en 

l'acte del baptisme tenen actualment els padrins, que han de respondre per la fe dels 
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infants batejats, informació aquesta darrera que no apareix en cap de les versions 

romàniques
190

:  

Primer: Lo baptisme del Baptista preparava al 

sagrament del baptisme, axí com fa lo cathasisme 

per als qui vénen al baptisme. Catesisme 

«instructió» significa, que vol dir que sien primer 

instrohits que no reben lo baptisme, y per ço per 

los infants los padrins responen. 

Diu sant Remigi: «Lo baptisme de Joan portava 

figura dels cathecúmines, que vol dir de aquells 

qui vénen al baptisme, hi ans en la fe los 

instroheixen, perquè dignament lo reben; axí Johan 

los juheus batejava, perquè dignament rebessen lo 

baptisme que·l Senyor celebraria
191

»  (f. 65d). 

VCC: Joannis quidem baptismus erat 

praeparativus, quia necessarium erat homines 

praeparari ad Christum baptismo ejus; et 

secundum hoc ita se habet baptismus Joannis ad 

Christi Baptismum, sicut catechismus in quo 

baptizandi instruuntur de fide, et praeparantur ad 

Baptismum, se habet ad Baptismum verum.  

Unde Remigius: «Baptismus Joannis figuram 

gerebat catechumenorum. Nam sicut modo 

catechizantur pueri ut digni fiant ad sacramentum 

Baptismatis, ita Joannes baptizabat, ut baptizati ab 

eo, postea devote vivendo digni fierent accedere ad 

Christi Baptismum» (p. 82a). 

 

De vegades, més que no un concepte, la incorporació d'una glossa té la finalitat de 

facilitar la comprensió o contextualitzar el sentit dels fets tractats en el text llatí, com 

ocorre, per exemple, en aquest passatge del capítol nové («De la nativitat del Senyor»), 

en què es fa qüestió del viatge de Maria i Josep a Betlem per tal de complir amb l'edicte 

de Cèsar August, segons el qual cada cap de casa havia de pagar un tribut, jurar 

vassallatge a l'emperador i inscriure's com a vassall en un llistat (§3 «Del camí de Josep 

i Maria a Betlem»). En aquest punt, el traductor valencià afig com a nota explicativa 

l'obligació de Maria de complir amb el decret, pel fet que «succehia com a única filla en 

la heretat de son pare», informació que no consta en aquest punt en el text llatíni en cap 

altra de les versions romàniques, i que facilita la comprensió al lector:  
                                                           
190

Montesino: Es de notar que el baptismo de sant Juan era un aparejo para la fe, ca necessario era que 

los hombres se aparejassen para rescebir a Christo mediante el baptismo de sant Juan. E, según esto, tal 

era este baptismo con el baptismo de Christo como es agora el cathecismo o la información en que son 

informados los que se han de baptizar en la fe cathólica e se aparejan para recebir el baptismo de la 

Yglesia, que es baptismo perfectíssimo y verdadero. Onde sant Remigio dize: «El baptismo de sant Juan 

figura era de los cathecúminos, que quiere dezir de los que se informan para recebir el baptismo de la 

Yglesia, porque assí como los que se han de baptizar en particular son doctrinados en los artículos de la fe 

porque sean dignos de recebir el sacramento del baptismo, desta manera sant Juan baptizava porque sus 

baptizados, informados dél de los mysterios de Christo, e biviendo siempre en devoción, fuessen dignos 

de se allegar al baptismo del Señor» (ff. 108d-109a). Sansovino:Ma il battesimo di Giovanni era 

preparativo, perché era necessario che gl’huomini si preparassero nel battesimo suo. Et secondo questo, il 

battesimo di Giovanni è tale al battesimo di Christo quale è il catechismo, nel quale s’instruiscono della 

fede et si preparano al battesimo coloro che hanno da battezzarsi al battesimo vero. Onde Remigio dice: 

«Il battesimo di Giovanni era figura di cathecumini, perché si come hora i fanciulli si cathechizano per 

fargli degni al sacramento del battesimo, così Giovanni battezzava accioche i battezzati da lui, vivendo 

poi divotamente, fussero fatti degni d’andar al battesimo di Christo» (f. 47a). Notem que la versió 

portuguesa només tradueix el passatge de Remigi: «Onde Remiígio: “O bautismo de Joane trazia figura 

dos conjurados e noviços na fé, porque, assi como agora som desconjurados e novamente trazidos aa fé os 

párvoos, porque sejam feitos dignos de haver o sacramento do bautismo,assi Joane bautizava, por tal que 

os bautizados per el, vivendo dignamente e devotafôssem depois merecedores de chegar ao bautismo de 

Cristo”» (f. 56b-c). 
191

Sant Remigi, Homiliae, homilia III (PL 131, col. 884B-C). 
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Primer: Anaven, donchs, tots a pagar aquest tribut 

y scriure’s cascú en la ciutat sua. Y, acostant-se lo 

terme dels nou mesos del prenyat de la nostra 

Senyora, pujà Joseff de la Galilea, que és baxa en 

sguard de Judea, a Bethleem, ciutat de David, ab la 

sua sposa Maria, verge prenyada, eren del linatge 

de David Joseff hi Maria, la sua sposa, perquè·ls 

scrivisen y pagasen y confessasen axí com los 

altres. Y perquè la Senyora nostra succehia com a 

única filla en la heretat de son pare, com a cap de 

la casa de son pare era mester pujàs en Bethleem 

per pagar y confessar lo general vasallatge 
(f.32c). 

VCC: Et ibant omnes ut profiterentur singuli in 

suam civitatem, unde duxerant originem. 

Appropinquante autem termino novem mensium, 

ascendit, secundum loci situm, et Joseph a 

Nazareth Galilaeae, ubi manebat, cum Maria 

desponsata sibi uxore praegnante, in Bethleem 

Judae, civitate David, quia ibi natus est, et in 

regem unctus fuit, de cujus domo, id est, progenie 

et familia erat Joseph et etiam Maria, ubi habitabat 

eorum genus et familia, ut et ipsi sicut ceteri 

eamdem facerent professionem (ff. 38b-39a). 

 

Resulta també freqüent que Roís de Corella faça servir el recurs de la glossa, d'ús tan 

recurrent en la tradició exegètica, per a explanar el sentit de les paraules d'una autoritat 

reportades prèviament, com és el cas dels dos fragments que, a tall de mostra, reportem 

a continuació: el primer correspon a la traducció d'un passatge de sant Joan Crisòstom, 

Homiliae in Matthaeum, 8, 4-5 (PG 57, col. 87-88), que figura en el capítol tretzé 

(«Com lo Senyor fogí en Egipte», §16); d'altra banda, el segon es localitza en una 

citació de sant Anselm, Exhortatio ad contemptum temporalium et desiderium 

aeternorum (PL 158, col. 0684A), que apareix en el capítol quart («De la concepció de 

Johan Baptista», §9): 

Primer: Diu sant Crisòstom: «Si algú mira lo 

desert de Egipte, veurà tota aquella solitut més 

que·l parahís terrenal digna. Veurà innumerables 

àngels, que en mortals cosos habiten; quasi dient 

que no era humana, mas angèlica, la vida que·ls 

heremitans en aquell desert portaven. Era delitosa 

vista veure aquell exèrcit del Senyor com en aquell 

desert havia asentat lo camp de les sues tendes, 

mirar aquelles humils mansuetes ovelles com, stant 

en lo desert, pasturaven les herbes y flors en lo cel 

imperi. No és axí ornat lo cel de distinctes steles 

com era ornat lo desert de Egipte de distincts y 

perfets heremitans y monges. Les nits resonen de 

càntichs e hymnes; los dies, de oracions, liçons y 

manuals obres, seguint en gran perfectió la vida 

apostòlica» (f. 55b). 

VCC: Unde Chrysostomus: «Denique si quis nunc 

ad Aegypti veniat solitudines, paradiso prorsus 

omnem illam videat eremum digniorem, et 

innumerabiles Angelorum coetus in corporibus 

fulgere mortalibus. Est enim cernere tota illa 

regione diffusum exercitum Christi, et 

admirabilem illum regium gregem, virtutumque 

coelestium conversationem in terris micantem. 

Non ita variis astrorum choris coelum refulget, ut 

Aegyptus innumeris monachorum distinguitur 

atque illustratur habitaculis. Noctes quidem sacris 

hymnis et vigiliis, dies vero orationibus, 

manuumque operibus exercent, Apostolicae 

cursum virtutis imitantes» haec Chrysostomus 

(p.68b). 

 

Primer: Diu sanct Ancelm: «Pecca en loch hon 

Déu no sia»; quasi dient: no peques, puys no pots 

pecar en loch que Déu no·t mire (f. 15d). 

VCC: Et ideo ait Anselmus: «Ibi pecca, ubi Deum 

esse nescis» (f. 18b). 

En algunes ocasions, les glosses que incorpora el mestre en sacra Teologia per a 

explanar passatges del text llatí prenent forma de comparació que, en algun cas, 

recorden formulacions ausiasmarquianes. Tal és el cas, per exemple, dels dos fragments 
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que reproduïm a continuació: el primer, pouat del pròleg de Ludolf (§3, «Com la vida 

de Crist ha de ser desitjada per set raons»), i el segon, provinent d'un  passatge del 

capítol trenté («De la suma de les vocacions dels dexebles, y de la diligència del Senyor 

en pricar als pobles», §3), en què es reflexiona al voltant de la saviesa amb què són 

elegits els fundadors de l'Església: 

Primer: Gran e inexplicable és la utilitat que·ls 

hòmens atenyen en legir la vida de Jesús, Déu y 

Senyor nostre. Primerament, per remissió de 

nostres culpes. Axí com aquell qui a hun rey se 

acosta y molt familiarment lo pratica, treballa 

que net y ben vestit y honestament stiga, axí lo 

cristià, legint del Senyor la vida y los actes, 

treballe que de peccats y vicis se aparte. Foch 

consumint és lo Senyor,diu la Sacra 

Scriptura;crema y consumeix los peccats, les 

inmundícias y culpes d’aquells qui legint la sua 

vida a ell se acosten (f. 2d). 

VCC: Ista vita in summo desiderio debet esse 

peccatori, propter multa. Primo, propter 

remissionem peccastorum. Cum enim fecerit de se 

judicium, se per confessionem accusando, per 

justitiam, poenitentiam voluntariam assumendo, 

jam sollicite ambulans cum Deo suo praedicto 

modo meditando, purgatur non modicum a 

sordibus peccatorum. Deus enim noster, cui  

adhaeret, ignis consumens est, purgationem 

peccatorum faciens (p. 1b). 

 

Primer: Sab lo Senyor qui són hi a què poden 

servir los hòmens; ell sol no u ignora, qui lo cor hi 

entràmenes nostres penetra, axí com lo bon 

lapidari compra sens acunçar les pedres, y los qui 

no les coneixen stimen que hun troç de terra 

compra» (f. 106c). 

VCC: Scit enim Deus quos elegit, qui occulta 

cordis novit, eos utique qui non sapientiam seculi 

quaererent, sed Dei sapientiam desiderarent, nec 

divitias mundi cuperent, sed thesauros coelestes 

optarent (p. 139b). 

 

Com es pot comprovar, en el primer fragment, amb la finalitat d'il·lustrar la 

necessitat de purificar-se del pecat abans de seguir a Jesucrist, Corella recorre a la 

comparació amb el cortesà que guarda honestedat en el vestir quan s’acosta al rei, 

comparació que, com es pot comprovar, no figura en cap de les traduccions romàniques: 

Montesino:Esta vida deve dessear el pecador con gran desseo por muchas razones. La primera, porque 

por ella se alcança perdón de los pecados, ca quando el pecador haze juyzio e justicia de sí mesmo 

acusándose por confessión e tomando penitencia por su propia voluntad, andando ya con verdadera 

diligencia con su Dios en la manera ya dicha y pensando los divinos mysterios e sus pecados, cierto el tal 

penitente ya es purgado, e no en pequeño grado, de las manzillas de sus pecados (f. 4a). 

 

Alcobaça:[D]esta vida de Jesu Cristo deve o pecador haver grande desejo por muitas razoões. 

Primeiramente, por remissom dos pecados; porque, quando fezer de si juízo, acusando-se per confissom e 

justiça, tomando de voontade a peendença, e andar assi prestes com seu Deus em êste pensamento [d]e 

alimpar-se muito das çugidades dos pecados (f. 1b). 

 

Sansovino: Questa vita debba essere in sommo desiderio al peccatore per molte cose. Prima, per la 

remission de’ peccati, percioche quando farà giuditio di sé medesimo, accusandosi per confessione, et 

assumendosi per giustitia, penitenza volontaria, già sollecitamente caminando col Dio suo meditando al 

predetto modo, si purga non poco dalle sordidezze de’ peccati (f. I). 
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Tampoc no figura en les altres versions romàniques el segon exemple corellà, en què, 

com hem vist, la capacitat divina d'escrutar els secrets del cor humà és posat en relació 

amb la perícia d'un manobre especialista en pedres i gemmes: 

Montesino:Bien sabe, por cierto, Dios a los que escoge, porque él solo es el que conosce los secretos del 

coraçón. Aquéllos, por cierto, quiso tener por suyos, los quales no buscassen la sabiduría del siglo, mas 

los que desseassen sola la sapiencia soberana, e los que no cobdiciassen las riquezas del mundo, mas los 

que abraçassen los tesoros celestiales» (f. 182b-c). 

 

Alcobaça: Sabe o Senhor Deus aquêles que scolhe, o qual conhece as cousas ascondidas dos coraçoões. E 

escolheu aquêles que nom buscassem a ciência do mundo, mas que buscassem a sabedoria de Deus, nem 

aquêles que tomassem as riquezas do mundo, mas que desejassem os tesouros celestriaaes (f. 102a). 

 

Sansovino:... perché Dio sa quali egli elesse, il qual conosce i secreti del cuore. Et elesse chi non cercasse 

la sapienza del mondo, ma quella di Dio, né volessero le humane ricchezze, ma bramassero i thesori 

celesti (f. 82a). 

 

Convé notar, finalment, que els exemples que fa servir el traductor valencià resulten 

especialment significatius en algunes ocasions, pel fet que se circumscriuen a les 

referències culturals més pròximes als seus receptors immediats, com és el cas que 

presentem a continuació, localitzat en un passatge del capítol desé («De la circuncisió 

del Senyor») que se centra en l'exposició del nom «Jesús» (§2, «Del primer misteri de la 

circumcisió: la imposició del nom Jesús»). Com es pot comprovar, Roís de Corella 

tradueix el passatge del text llatí amb certa llibertat i il·lustra la diferència entre els 

noms «Jesús» i «Crist» recorrent a un exemple proper al lector, tot al·ludint al nom que 

prenen els habitants d’Aragó i al que tindrien si el reberen en funció del nom del rei 

Ferran: 

Primer: Crist «unctat» significa, y per ço no 

«jesuans», mas «cristians» és lo nom de nosaltres, 

que som unctats de la gràcia que de Jesús, cap 

nostre, devalla; mas no prenem lo seu nom propi, 

que axí cové a ell, que no algú altre. No prenen los 

aragonesos lo nom propi de son rey, que si ha 

nom Ferrando, ferrandins se nome[ne]n, mas, 

perquè és rey de Aragó, aragonesos se dien. Y 

perquè és rey Messies, que vol dir «unctat de 

sobreabundant gràcia», cristians, que vol dir 

«unctats de la sua gràcia», nos diem nosaltres 

(f.38d). 

VCC: Item nomen Christus, est nomen gratiae; sed 

nomen Jesus est nomen gloriae. Sicut enim hic per 

gratiam baptismalem a Christo dicuntur Christiani, 

sic in coelesti gloria ab ipso Jesu dicemur Jesuitae, 

id est, a Salvatore salvati. Et quanta est differentia 

inter gratiam et gloriam, tanta differentia potest 

dici inter nomen Jesus et Christus (p.46b). 
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5.3.2 Addicions per amplificació del contingut 

Ben sovint, els passatges que afegeix Roís de Corella en la seua versió no estan 

motivats per la necessitat d'explanar el text llatí per fer-lo entenedor als lectors, com 

hem vist que ocorria en els casos comentats anteriorment, sinó que semblen respondre 

més bé a expansions sorgides de la ploma del traductor a partir del contingut que 

presenta el text de Ludolf. Aquest pareix que és el cas, per exemple, d'aquest passatge 

del pròleg de la VCC, en què el frare cartoixà, ajudant-se d'una citació de sant Bernat de 

Claravall, Sermones in Cantica Canticorum, sermó XXII (PL 183, cols. 0883D-0884A), 

reflexiona al voltant del fet que totes les virtuts vertaderes es troben en les paraules i els 

fets del Senyor (§8, «Com tots els exemples virtuosos es troben en Crist»). Com es pot 

apreciar, Corella tradueix amb certa llibertat l’encadenament de preguntes retòriques 

amb què s’inicia el bell passatge bernardià i opta per prescindir de la segona part de la 

citació, que és omesa quasi per complet. A continuació, afegeix una nota de collita 

pròpia que sembla inspirada pel contingut de la citació de l'abat de Claravall, i en què 

contraposa les falses virtuts dels infidels que segueixen Llucifer i les virtuts vertaderes 

dels qui segueixen a Jesús i creuen en ell:   

Primer: Diu sant Bernat: «Què parlau de virtuts 

vosaltres, qui ignorau la vida de Jesús, nostre Déu, 

senyor hi mestre? Hon {4b} és la verdadera 

prudència, sinó en la sua evangèlica doctrina? Hon 

és la vera justícia, sinó en aquella doctrina que lo 

cor jutja hi sobre tots los mals los ypòcrits increpa? 

Hon és la misericòrdia, sinó en aquell qui als 

penidents perdona hi com a germans y fills los 

abraça? Hon és la temprança, sinó en la pobretat 

sua? Hon, sinó en la sua mort hi passió, se troba la 

fortitud verdadera? En va, donchs, aquells 

treballen, que fora la ley evangèlica, fora lo 

exemple de la vida del Senyor les virtuts cerquen.» 

 

 

 

 

 

Ymatges de virtuts no verdaderes ni vives virtuts 

alguns infels tingueren, segons clarament en la fi 

de la sua vida mostraren: supèrbia les guiava, 

laor y mundana pompa; sots Lucifer, príncep de 

supèrbia, militaren. Humilitat guia les nostres 

sots Jesús, lo nostre príncep humil, mansuet hi 

benigne. Les virtu[t]s ell, misericorde, nos dóna; 

confessam que no són nostres, però de la sua 

liberal magnificència prestades; d’elles nos 

servim com si eren nostres. Los infels stimaren 

que eren sues; d’elles se gloriaven, hi per ço a la 

major necessitat los fallien (f. 4a-b). 

VCC: Unde Bernardus: «Quid vobis cum 

virtutibus, qui Dei virtutem Christi ignoratis? 

Ubinam, quaeso, vera prudentia, nisi in Christi 

doctrina? Ubi vera justitia, nisi in Christi 

misericordia? Ubi vera temperantia, nisi in Christi 

vita? Ubi vera fortitudo, nisi in Christi passione? 

Soli igitur qui ejus doctrina imbut sunt, prudentes 

dicendi sunt. Soli justi, qui de ejus misericordia 

veniam peccatorum consecuti sunt. Soli 

temperantes, qui ejus vitam imitari student. Soli 

fortes, qui ejus sapientiae et patientiae documenta 

fortiter in adversis tenent. Incassum proinde quis 

laborat in acquisitione virtutum, si aliunde eas 

sperandas putat, quam a Domino virtutum: cujus 

doctrina, seminarium prudentiae; cujus 

misericordia, opus justitiae; cujus vita, speculum 

temperantiae; cujus mors, insigne est fortitudinis.» 

(p. 3d). 
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Resulta interessant contrastar la traducció corellana amb la resta de versions 

romàniques, que tradueixen el passatge de sant Bernat més fidelment i no presenten 

aquest afegit sobre les virtuts: 

 

Montesino: Onde sant Bernardo dize: «¿Qué tenéys que ver con las virtudes los que la virtud de Christo 

no sabéys? Ruégo[o]s que me digáys a dónde está la verdadera prudencia, sino en la doctrina de 

Jesuchristo; de dónde nasce la verdadera justicia, sino de la misericordia de Jesuchristo; de dónde viene la 

verdadera templança, sino de la vida de Jesuchristo; de dónde procede la verdadera fortaleza, sino de la 

passión de Jesuchristo. Assí que solos aquellos que son disciplinados de su doctrina se pueden llamar 

prudentes; e solos aquéllos se dizen justos, que de su misericordia recibieron el perdón de sus pecados; e 

solos aquéllos templados, que ponen estudio en parecer a él en la vida; e solos aquéllos se pueden llamar 

fuertes, que tienen con fuerte firmeza en sus adversidades los documentos de su sabiduría e paciencia. 

Embalde, por cierto, trabaja el hombre en buscar las virtudes, si de otra parte las espera que del Señor de 

las virtudes, la doctrina del qual es minero de prudencia, la misericordia del qual es obra de justicia, la 

vida del qual es espejo de templança, cuya muerte es notable esclarecimiento de fortaleza» (f. 6b). 

Alcobaça:Onde Bernardo: “Que teendes de fazer com as virtudes, vós outros que duvidaaes e nom 

conhocees a Cristo, que é virtude de Deus? Onde é, pregunto eu, a verdadeira prudência, senom em a 

doutrina de Jesu Cristo? Onde é a verdadeira paciência e justiça, senom na misericórdia de Jesu Cristo? 

Onde é a verdadeira temperança, senom na vida de Cristo? Onde é a verdadeira forteleza, senom na 

paixom de Jesu Cristo? Ergo, aquêles solamente som ditos prudentes, que em sua doutrina som 

enformados; e aquêles soos som justos, que da sua misericórdia guaançarom perdoança dos pecados; e 

aquêles som os temperados, que sua vida arremedam ou seguem, e soos fortes [som os] que em a 

paciência sua fortemente tomam ensinança nas aversidades. Em vaão trabalha alguém em buscar as vir-

tudes, se as spera de haver senom do Senhor delas, a doutrina do qual é sementeira de prudência, a 

misericórdia do qual é obra de justiça, e a sua vida spelho de temperança, cuja morte é jóia ou devisa de 

forteleza” (f. 3a). 

 

Sansovino:Onde Bernardo dice: «Che havete voi a far con le virtù, se non sapere la virtù di Christo? 

Dove è la vera prudentia, se non nella dottrina di Christo? Dov’è la vera giustitia, se non nella 

misericordia di Christo? Dov’è la vera temperanza, se non nella vita di Christo? Dov’è la vera fortezza, se 

non nella passione di Christo? Soli coloro, adunque, che sono ripieni della sua dottrina, sono da chiamarsi 

prudenti. Soli giusti coloro che hanno conseguito perdono de peccati loro dalla sua misericordia. Soli 

temperati coloro che si studiano di imitar la sua vita. Soli forti coloro che tengono fortemente nell’aversità 

i documenti della sua sapientia et patientia. Però in vano alcun si affatica nell’acquistar la virtù, se pensa 

che si habbiano da speratre altronde che dal Signor delle virtù, la cui dottrina è un seminario di prudenza, 

la cui misericordia è opera di giustitia, la cui vita è specchio di temperanza, la cui morte è lingua di 

fortezza» (f. IV). 

 

 

En determinades ocasions, els passatges en què el traductor valencià amplifica el text 

de la VCC presenten contextos de concurrència relacionats amb porcions del text llatí en 

les quals es desenvolupa una comparació mantinguda entre dos elements, que estimula 

la vena retòrica de Corella. Per exemplificar aquest fenomen que acabem d'apuntar, 

recorrerem a dos passatges en què la verge Maria i Jesús esdevenen els termes 

principals de la comparació. En el primer fragment, que figura en un pas del capítol 

cinqué («De la concepció del Senyor») dedicat a les diverses interpretacions del nom de 

Maria (§5), Corella amplifica notablement la metàfora fluvial que figura en el text 
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original, i que prové de considerar el nom de la mare de Déu com un terme derivat 

etimològicament del sintagma llatí mare amarum ('mar amarga'): 

Primer: Y és mar amarga, que de la mar totes les 

aygües proceheixen, y fetes dolces reguen la terra: 

totes les gràcies de la nostra Senyora naixen, en 

ella foren amargues per les dolors de la mort de 

son Fill en lo mont de Calvari, per les quals 

mereixqué que·ns impetràs de son Fill dolces 

gràcies; que, per los seus mèrits, lo riu de 

Parahís, son Fill Jesús, qui és nat de la font 

signada del seu verge ventre
192

, l’à fet dolç, 

mansuet y benigne a nosaltres, peccadors 

miserables (f. 17b-c)
193

. 

VCC: Item Latine derivatur a mari, in quantum in 

ipsa est confluentia omnium gratiarum, sicut 

omnia flumina confluunt ad mare» (p.19b). 

 

El mateix ocorre en el cas del segon passatge, pouat del capítol tercer («De les 

sposalles de la Senyora nostra», §2), en què el text llatí compara la mare de Déu amb la 

vara florida d'Aaron, segons que figura en Nm 17, 23: «Quan l'endemà Moisés va 

entrar-hi, la vara d'Aaron, de la tribu de Leví, havia brotat i florit, i les flors havien 

produït ametlles madures». Com es pot apreciar, el traductor valencià obvia la 

interpretació del text llatí, que s’orienta cap a la virginitat de Maria, i remet a la passió 

de Jesucrist i al poder redemptor de la sang que brolla de les seues nafres, que és 

medicina per a la cura espiritual dels pecats: 

 

Primer: Legim que Moysés trobà la verga que 

Aaron havia portat en lo tabernacle, que flors 

tenia, les quals aprés se feren ametles. 

Fon verga la Senyora nostra, prima per pobretat, 

flexible per humilitat, dreta per intenció recta. Fon 

verdaderament prenyada la verge Senyora nostra, y 

sens perdre la flor de la verginitat parí son Fill, 

ametla dulcíssima, que en totes maneres és bona, 

però seca és molt més dolça. Com fon la divinitat 

VCC: Unde in libris Numerorum legitur, quod 

Moyses invenit virgam Aaron germinasse, et 

turgentibus gemmis, flores erupisse, qui foliis 

dilatatis in amygdalas deformati sunt.Per istam 

intelligi potest beata Virgo, quae instar virgae fuit 

gracilis per paupertatem, et flexibilis per 

humilitatem, et recta per intentionem et charitatem. 

Ista Virgo inventa est gemmis turgentibus, quando 

Filium Dei in utero suo concepit, ex qua flores 

                                                           
192

La imatge de Maria com a «font signada», que Corella incorpora en aquest passatge i en l’oració que 

tanca el capítol cinqué en la seua traducció de la VCC, té el seu origen en Ct 4, 12: «Ets un jardí tancat, 

germana meua, esposa: / un jardí tancat,/ una font segellada», i és probable que el traductor valencià 

l’haja pouada de la tradició patrística, referida ja a Maria. Veg., per ex., Bernat de Claravall, Sermones de 

tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de sanctis, In nativitate B. V. Mariae sermo. De 

aquaeductu (PL 183, col. 0442C): «Erat enim virgo sancta corpore et spiritu, cui specialiter esset dicere: 

Conversatio nostra in coelis est. Sancta inquam, corpore et spiritu, ne quid forsitan super hoc dubites 

aquaeductu. Sublimis equidem valde, sed nihilominus integerrimus manet. Hortus conclusus, fons 

signatus, templum Domini, sacrarium Spiritus sancti». 
193

 Cfr. amb les altres traduccions romàniques del passatge, que es limiten a traduir el text llatí: 

Montesino: E con assaz propriedad desciende este nombre María deste vocablo mar, pues entran e 

acuden a ella como al mar océano todos los ríos e influencias de las gracias, ansí como el mar es 

rescebimiento de todas las aguas (f. 26b-c). Alcobaça:Item, em latim, se deriva de mar, enquanto em ela 

há ajuntamento de tôdas graças, assi como tôdolos rios correm pera o mar (f. 14a). Sansovino:Et si deriva 

latinamente dal mare, inquanto ch’in lei è concorso d’ogni gratia, si come nel mare è concorso d’ogni 

fiume (f. 9a). 
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del Senyor suau e dolça quand Longí obrí la 

crosta, secat lo seu cors per mort! Verdadera let 

fresca y saborosa hixqué de aquesta divina 

ametla per a remey de nostres spirituals y 

corporals febres
194

 (f. 12c-d). 

fructiferi eruperunt, quando Dei Filius, ipsa 

manente virgine, natus fuit. Nam sicut flos non 

violat arborem, sed ornat; sic Dei Filius non 

violavit Virginem, sed magis donis et gratiis 

adornavit» (p. 13b). 

 

La altres dues traduccions romàniques que donen compte del passatge, en canvi, 

segueixen en aquest punt el text llatí amb més o menys literalitat: 

Montesino: En figura desto se lee en los Números de la Ley que Moysén halló que la pértiga o la vara de 

Aaron floresció y cresció en dilación e diversidad de hojas, y que dilatadas en su devida cantidad se 

cuajaron almendras sin alguna tardança. Por esta pértiga o vara se puede entender la Virgen 

bienaventurada, que a manera de vara fue delicada, y delgada por la pobreza, y redoblada y flexible e 

blanda por la virtud de la humildad, y derecha por la recta intención que siempre tenía de la caridad. Esta 

Virgen es hallada florecer quando concibió al hijo de Dios en su vientre, de la qual parecieron en especial 

flores fructuosas quando el mesmo Señor no la corrompió antes ni después del parto, mas antes la adornó 

de dones y de gracias (f. 18c). 

 

Sansovino: Onde si legge ne libri de Numeri che Moise trovò che la verga d’Aaron germinò, et che 

havendo lavati gli occhi alla verga, ne uscirono i fiori, i quali allargate le foglie diventarono mandole. Per 

questa verga si può intender la beata Vergine, la qualea somiglianza della verga fu gracile et sottile per la 

povertà, et flessibile o pieghevole per la humiltà, et diritta per l’intentione et per la carità. Questa Vergine 

fu trovata gonfia d’occhi o di gemme quando concepé il Figliuolo de Dio nel suo ventre, della quale 

sbroccarono fuori frutti e fiori, quando il Figliuolo di Dio (restando alla Vergine) nacque nel mondo. 

Perché si come il fiore non guasta l’albero, ma l’adorna, così il Figliuolo di Dio non guastò la Vergine, 

ma l’adornò molto più di doni et di gratie (f. 5b). 

 

Els darrers exemples adduïts per a exemplificar la tècnica de l'amplificatio ens 

permeten començar a copsar, més enllà del nivell purament informatiu, la qualitat 

literària del Corella lletraferit, que reivindica també la seua presència en l'obra. Ací i 

allà el traductor valencià incorpora passatges que s'allunyen del text llatí i que, per bé 

que no arriben a l'expressió retoricada i ampul·losa de les proses mitològiques, mostren 

l'inconfusible encuny estilístic de l'autor de la tragèdia de Caldesa. A tall de mostra, 

il·lustrarem aquest tipus d'amplificacions del contingut que denoten una clara voluntat 

d'estil recorrent a dos passatges incorporats per Corella en la traducció valenciana. El 

primer pertany al capítol sisé («De la visitació de Elizabeth y de la ciruncisió y nativitat 

de Johan Baptista») i constitueix l'inici d'un apartat centrat en el càntic de Maria (§8). 

En traduir el passatge en qüestió, el teòleg valencià expandeix el contingut del text llatí i 
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Aquesta imatge que introdueix ací Corella figura en el text llatí en tractar la circumcisió de Jesús, i és 

represa en diversos passos de l’obra, posada sempre en relació amb l’aigua del sacrament del baptisme, 

purificadora del pecat original. 
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confereix un fragment de bella factura que incrementa la tensió dramàtica de l'escena, i 

que no troba parangó en cap altra de les traduccions romàniques
195

: 

Primer: Ohida de Elizabeth la resposta, que Mare 

de Déu palesament y en alta veu la nomenava, 

dient-li benaventurada perquè havia cregut a les 

paraules de l’àngel, no pogué més avant callar la 

humil Verge prenyada; no pogué callar les gràcies 

que tenia. 

Y aquell Verb divinal que havia concebut dins la 

pensa y dins lo ventre la incitava a loar la divina 

magnificència. Mirant que la font del Sperit 

Sanct que dins les sues entràmenes brollava 

havia saltat en les entràmenes de la cosina 

germana y ja sortia per los grifons de la sua boca, 

la gratitut a la humilitat vencia. 

Stimava la mansueta Verge que no parlant era 

ingrata a Déu, son Fill, de tants benificis, y la 

Paraula eterna que dins lo seu verge ventre tenia 

movia y endreçava la sua lengua a cantar hun 

càntich sobre tots los altres de laors divines. 

Staven atentes les angèliques jerarchies a la veu 

de la verge tortra. 

Qual lengua poria descriure lo gest, la veu, lo 

goig y alegria de la humil Verge prenyada? Los 

ulls a la celestial spera, juntes les mans, ab veu 

suau, clara y dolça entonà y cantà les següents 

paraules: «Magnifica al Senyor la mia ànima.» Y 

dient «al Senyor» posà les sues mundíssimes 

mans sobre lo seu verge inmaculat ventre(ff.25d-

26a). 

VCC: Audita igitur responsione Elizabeth, qua 

eam matrem Domini sui appellando, ac beatam 

praedicando, et fidem fortem laudando, 

prophetavit; amplius Maria tacere non potuit dona 

quae perceperat, et quae virginali pudore, et ex 

humilitate acceptum oraculum silentio texerat, jam 

congruo tempore patefecit. Unde exultans prorupit 

in canticum laetitiae, quod a Domino edidit, 

dicens: Magnificat anima mea Dominum, etc., 

totum ibidem complens jucunditatis et laetitiae 

canticum(p. 29b). 

 

 

El segon exemple que adduirem per a il·lustrar els passatges en què la traducció 

valenciana permet apreciar la intervenció del Corella més literat està pouat del capítol 

tercer («De les sposalles de la Senyora nostra, Verge Maria»). Després de donar compte 
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Montesino: Después que la sancta Virgen ovo oýdo lo que sancta Ysabel le respondió y qué 

prophetizó, llamándola madre de su Señor y predicando que era bienaventurada, e alabando su fe muy 

fuerte, no pudo la gloriosa reyna virgen María callar ya más los dones que le fueron dados, mas el secreto 

de la revelación divinal, que en gran poridad avía rescebido callándolo por humildad e por virginal 

vergüença, ya lo manifiesta en tiempo convenible; por lo qual, toda llena de plazer, rompió e mudó su 

silencio en este cantar de alegría que ella compuso, diziendo: «Engrandece mi ánima al Señor». E, 

acabando en aquel mesmo lugar todo este cántico de maravilloso plazer, glorificó y engrandeció al Señor 

con muy alta consolación e con profunda sabiduría (ff. 38d-39a).Alcobaça:E ouvida per a Virgem Maria 

a reposta de Elísabet, per a qual a profetizava e chamava Madre do Senhor e bem-aventurada e de forte fé, 

nom pôde mais encobrir os beẽs e doões que recebera; e aquêlo que com vergonha virginal e por 

humildade tevera em silêncio, em tempo devudo o declarou. Onde mui lêda começou cântico de alegria 

dizendo ao Senhor: “Magnifica e louva a minha alma o Senhor” (f. 21c). Sansovino: Udita, adunque, la 

risposta d’Elisabeth, con la quale profetò, chiamandola Madre del suo Signore, et dicendola beata, et 

laudandola di gran fede, Maria non poté più oltre tacere i doni ch’ella havea ricevuti, ai quali ella havea 

prima celati per una certa verginal vergogna, ricoprendo col silentio l’oracolo ricevuto per humanità, ma 

si scoperse in tempo oportuno. Onde esultando proruppe in un cantico di letitia, ch’ella imparò dal 

Signore, dicendo: «Magnificat anima mea Dominum, etc.», finendo tutto il detto cantico giocondamente 

et in letitia (f. 15a-b). 
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del vot de Maria i de l'elecció de Josep a través de la vara florida, Ludolf de Saxònia 

centra l'atenció del capítol en la relació entre les propietats de la virginitat i la fecunditat 

de què és dipositària la mare de Déu (§5, «Com Maria amà i tingué virginitat i 

fecunditat»), tot recorrent a un extens passatge sobre la qüestió que el frare cartoixà (i 

també Corella en la seua traducció) atribueix a sant Anselm de Canterbury, per bé que 

pertany en realitat al Pseudo-Anselm (Eadmer de Canterbury), De excellentia Virginis 

Maria liber, c.IV: De amore Virginis ad filium (PL 159, cols. 0563A-0563D). 

Doncs bé: en encarar la traducció d'aquest passatge, com es pot comprovar a 

continuació, Corella ofereix una versió reelaborada que, més enllà de l’evident voluntat 

d’abreujar, destaca per convertir el «invisibili sed magno concertantia praelio» que, 

segons l'original llatí, té lloc en la ment de Maria (que dubta entre l’amor de la virginitat 

i el temor a la maledicció de la llei), en tot un combat al·legòric en què es descriu, com 

si es tractara d’una justa cavalleresca, les banderes i els lemes que identifiquen 

simbòlicament els cavallers Amor i Temor, tot recorrent als versets d'Is 7, 14 i Ex 23, 

26. Obsta dir que rere l’opció traductològica de Corella podem intuir el gust dels 

possibles lectors a qui pretenia adreçar-se el mestre en sacra Teologia, i que potser es 

comptaven entre aquells que també fruïen de la lectura d'escenes de cavalleria com les 

del Tirant lo Blanc: 

Primer:Diu sant Ancelm: «En lo florit camp de 

virtuts de la sacratíssima pensa de la verge 

donzella, Senyora nostra, Temor y Amor entre 

si combatien. Portava Amor de humil burell 

una bandera, ab la çarça de Moysés verd 

florida en grans flames cremant, y no·s 

cremava, y a l’entorn aquell mot de Esaïes: 

“Concebrà una verge y parrà hun fill, y serà lo 

seu nom Déu és ab nosaltres”. [Is 7, 14] A 

l’encontre Temor venia, y de blau portava una 

bandera senbrada de colomes, animals 

fecundes, y a l’entorn aquell parlar de la Ley 

que deya: “No y haurà entre vosaltres alguna 

que sia stèril”. [Ex 23, 26] 

»Era senyal de maledictió sterilitat en la Ley vella. 

Temia la mansueta Verge que en la Ley no fos 

maleyta, y axí com Joachim, son pare, lançada del 

temple; però, sobretot, la virginitat amava, y 

contemplant en Déu volia en aquest món portar 

angèlica vida, en tot y per tot a Déu agradable. 

»Y en special pensava en aquelles paraules de 

Esaïes: que la mare de Déu seria verge, y que ja 

era vengut lo temps de la sua venguda. Y stimava 

aquella tan excelsa verge no tendria en la sua casa 

sinó vèrgens, y pensà que seria gràcia inestimable 

que de la sua casa fos mínima serventa, y que 

VCC: Unde et Anselmus: «Et quidem haec duo 

ipsa jucundius amabat, virginitatem scilicet, et 

foecundidatem: virginitatem, quia hanc Deo prae 

omnia placere intelligebat; foecunditatem, quia 

sine hac maledictum Legis, quae adhuc carnaliter 

custodiebatur, incurrere metuebat. Duo ergo erant 

in Virginis animo, invisibili sed magno 

concertantia praelio, virginitatis amor, et legalis 

maledictionis timor. Verumtamen librato diu 

multumque consilio, vicit amor, qui 

praeponderabat, et terga dedit timor. Vicit in ea 

amor servandae virginitatis, et exclusit ab ea 

timorem incurrendae maledictionis. Virgo itaque 

tenera et delicata, regali ex stirpe progenita, et 

speciosissima, totam intentionem suam, totum 

amorem suum, totum studium suum ad hoc 

intendit, ut corpus et animam suam Deo perpetua 

virginitate consecraret. Sciebat enim quod quanto 

sanctius eam conservaret, tanto sublimius ei, qui 

omnium castissimus, imo qui ipsa castitas est, 

appropinquaret. Amplectendo igitur quod 

acceptabilius esse cognovit Domino Legis, 

speravit et credidit se plene evasuram 

maledictionem datae Legis, reputans secum illud 

tantae bonitatis, tantaeque sapientiae, ut dum se 

nullatenus juxta conscientiam suam melius scire, 



171 
 

atényer no u podia sinó verge. 

»Vencé la amor de virginitat a la temor de humana 

vergonya, vencé la amor de Déu a la temor dels 

hòmens, sperant en lo Senyor, qui en tot provehir 

podia. Y no és fallada la sperança de aquells qui en 

ell speren. 

»Y ella, sobre totes humil mansueta, fon aquella 

Mare de Déu verge de qui tant desijava éser 

serventa, verge y fecunda no solament delliure de 

la maledicció dels hòmens, mas sola beneyta entre 

totes les dones, de la benedictió de la qual prenen 

los hòmens y les dones, donant-li Déu, son Fill, la 

virginitat que tant amava, y concebent y parint 

verge, que fos exempta no solament de la 

maledictió que temia, mas de aquella general que, 

per Eva, concebent y parint encorren totes les 

dones» (f. 13a-b). 

aut posse facere quam faciebat adverteret, tutum 

consilium, ne quid peccati in istis subiret, 

inveniret. Nec decepta est. Quis enim speravit in 

Domino, et derelictus est ab eo? Denique ubi tam 

sanctam intentionem ejus, tam castum propositum 

ejus, tam firmam fidem, constantem spem, et 

indeficientem vidit charitatem ejus, eo 

misericordiae suae intuitu egit circa illam, ut nec 

sanctitas intentionis ejus frustraretur, nec castitas 

propositi ejus violaretur. Ne autem firmitas fidei 

infirmita spei constantia titubaret, aut charitatis in 

ea plenitudo deficeret, occurrit ei auxilium, quae ei 

et quod timebat eriperet, et quod amabat salvo 

signaculo non auferret. Dedit ergo illi ut et virgo, 

quod et magis optabat, permaneret; et, ut nemo 

illam a maledicto liberrimam dubitaret, foecunda 

fieret. Dedit ei ut esset et prole fertilis, et virginalis 

damni immunis» haec Anselmus (p. 14b). 

 

Reproduïm a continuació els passatges equivalents de la resta de les versions 

romàniques, més fidels al text llatí: 

Montesino: Onde sant Anselmo dize: «Dos cosas amava con más alegría la Reyna del cielo en aquel 

mysterio, conviene saber: virginidad junta con la preñez. Amava virginidad porque entendía que esta 

virtud aplaze más a Dios que todas las otras, e amava preñez porque sin ésta no veýa cómo se pudiesse 

librar de la maldición de la Ley, que en aquel tiempo se obedescía e guardava al pie de la letra. Ansí que 

estas dos cosas estavan en su sancto coraçón, e con gran batalla contendían en él: el amor de la virginidad 

y el temor de la maldición de la Ley, como dicho es. Empero, después de muy acordado consejo, venció 

el amor de la virginidad, que tenía más fuerças, e huyó el temor de la maldición, porque era más flaco, de 

manera que el amor de guardar virginidad fue vencedor y de todo en todo desechó al temor de incurrir en 

la maldición legal. 

»Assí que la Virgen tierna y delicada, y de linaje real e más hermosa que todas las mugeres, toda su 

intinción, todo su amor e todo su estudio puso en consagrar su cuerpo e su ánima a Dios por perpetua 

virginidad. Sabía ella muy bien que quanto con más sanctidad conservasse su virginal pureza, tanto con 

más alta perfectión se allegaría al que es más casto que todos e al que es la propria limpieza e castidad. 

Pues abraçándolo conoscía que era más agradable al Señor de la Ley, esperó y creyó que podía sin 

defecto librarse de la maldición de la Ley. Y pensava entre sí que nuestro Señor es de tanta bondad e 

sabiduría que quando él acatasse que ella según su consciencia no alcançava a saber otra cosa que fuesse 

mejor para poner en obra de la que hazía, que no escondería della su consejo ni la dexaría padecer engaño 

del qual le nasciesse pecado. Y dezía callando: ¿Quién esperó en el Señor y se halló dél en algún tiempo 

desamparado e confuso? 

»E, finalmente, quando el Señor consideró la intención della ser tan sancta, e su propósito tan casto, e 

su fe tan firme, e su esperança tan constante, e su caridad ser tan excelente, con tales ojos de misericordia 

se ovo con ella que no fue privada de la sanctidad de su intención acerca del desseo de ser preñada por 

carecer de la maldición dada a las mugeres mañeras, ni menos fuesse corrompida la virginal castidad de 

su perdurable propósito. E porque la firmeza de su fe no se enflaqueciesse, ni dubdasse por flaqueza la 

constancia de su esperança o desfalleciesse la perfectión de su caridad, offreciósele luego e socorriola el 

ayuda de Dios, que la libró de lo que temía e no le quitó lo que amava, permaneciendo siempre en ella el 

sello de la virginidad. E diole que permaneciesse virgen, que es el tesoro que ella más desseava, y que 

ninguno dubdasse ser ella muy libre de la maldición de la Ley, haziéndola por Spíritu Sancto preñada. 

Ansí que rescibió por don esta Señora ser madre fértil e convenible para engendrar, e privilegio que por la 

generación nunca la virginidad pudiesse perder». Lo de suso es de sant Anselmo. (f. 19c-d). 

 

Alcobaça: Onde Anselmo: “Estas duas cousas ledamente guardava — virgindade e parto. 

Virgindade, porque esta sabia que prazia sôbre tôdalas cousas a Deus; e parto, porque, sem 

êste, encorria na maldiçom da lei, que entom carnalmente se guardava. Duas cousas, ergo, em 

o coraçom da Virgem eram escondidas, mas muito contrairas e pelejantes com grande batalha, 
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scil., o amor da virgindade e o temor da maldiçom da lei; e venceu em ela o amor de guardar a 

virgindade, o qual lançou fora o temor da maldiçom.  

A Virgem, ergo, tenra e delicada, de linhagem real nacida e mui fremosa, todo o seu estudo 

pôs em consagrar a Deus o seu corpo e alma per virgindade perpétua, porque sabia que, 

quanto a mais santamente guardasse, que tanto mais altamente seria chegada aaquel que [nom 

soomente] é mais casto que todos, mas ainda é essa meesma castidade. Guardando, ergo, e 

abraçando aquêlo que conheceu seer mais acepto ao Senhor da lei, sperou e creeo firmemente 

que escaparia da maldiçom da lei dada, fazendo conta que, quando o Senhor, que era de tanta 

bondade e de tanta sabedoria, visse que ela fazia aquêlo que, segundo sua conciência, era o 

melhor que podia fazer nem saber, que el lhe daria conselho seguro e remédio, que em estas 

cousas nom encorresse pecado alguũ; nem foi enganada em êsto. Quem foi o que esperou em 

Deus e foi desemparado del?” 

“E finalmente, veendo el a sua entençom tam santa, o seu tam casto propósito, a sua 

sperança tam firme e a sua caridade infalível, com a vista da sua misericórdia obrou acêrca 

dela que a santidade da sua teençom nom houvesse falha, nem fôsse britada a castidade do seu 

propósito, e que a forteleza da fé nom fôsse enfraquida nem a firmeza da esperança movida, 

nem falecesse em ela o comprimento da [caridade]; e acorreu-lhe a ajuda de Deus, a qual lhe 

tirou o que temia e nom lhe tolheu o que amava, guardando -lhe o sinal dêlo. Deu-lhe, ergo, 

que ficasse virgem, que era o que mais desejava; e [pera] que nhuũ duvidasse que ela era mui 

fora da maldiçom, quis que fôsse prenhe e prezada. Deu-lhe, ergo, que parisse virgem e fôsse 

quite do dano”. Êsto Anselmo (f. 10c-d). 

 

Sansovino: Onde Anselmo dice: «Et certo ch’ella allegramente amava queste due cose: la verginità et la 

fecondità. La verginità perché stimava che questa piacesse a Dio sopra tutte le cose; la fecondità perché 

ella teneva d’incorrere nella maledittione che dava la legge, la quale sanno a quel tempo s’osservava 

ancora secondo la carne. 

 »Erano adunque due cose nell’animo invisibile della Vergine, che fra loro combattevano grandemente 

insieme: l’amor della virginità et il temor della legge. Alla fine vinse l’amore, et il timore voltò le spalle. 

Vinse in lei l’amore del conservar la virginità, et escluse il timore d’incorrer nella maladettione. 

 »La Vergine, adunque, tenera et delicata, nata di stirpe reale, et bellissima, mise tutto lo studio suo, 

tutto il suo intento et tutto il suo amore in questo di consecrar il corpo et l’anima sua a Dio con perpetua 

verginità. Perch’ella sapeva che quanto più santamente la conservava, tanto più altamente s’appressava a 

colui che è castissimo sopra tutte le cose, anzi che è la medesima castità. Però abbracciando quel ch’ella 

conobbe ch’era più grato a Dio che la legge, sperò et credette pienamente di non incorrer nella 

maledittione della legge, pensando seco medesima che Dio era di tanta bontà et di tanta sapientia che, 

vedendo ch’ella con la sua conscientia non poteva né sapeva far meglio di quel ch’ella faceva, le darebbe 

tale et così sicuro consiglio, che non incorrebbe in nessun peccato. Ne s’ingannò punto, percioche chi 

sperò mai nel Signore, et fu da lui abbandonato? 

 »Ultimamente, havendo Iddio veduto così santa intentione, così casto proposito, così ferma fede, così 

costante speranza, et così indeficiente carità, operò di modo con l’occhio della sua misericordia, che la 

santità dalla sua intentione non fu vana, né la castità del suo proposito non fu violata. Et accioche la 

fermezza della fede nella servata costanza della speranza non vacillasse, o che la pienezza della carità non 

scemasse, la sovvenì con uno aiuto, per lo quale la liberò da quello ch’ella temeva, et non le tolse, 

restando ella intatta, quel ch’ella amava. Le diede adunque ch’ella restasse vergine, cosa da lei 

sommamente desiderata, et che fosse feconda, levandola dalla maledittione della legge. Et le diede che 

fosse fertile per prole, et esente dal danno della virginità». Così dice Anselmo (f. 5d-6a). 

 

 

Finalment, per acabar d'il·lustrar el fenomen de les amplificacions de contingut 

donarem compte d'un altre context de concurrència en què solen aparéixer aquest tipus 

d'intervencions traductològiques, el que vincula la presència d'aquestes porcions de text 

afegit a passatges en què s'exposa una enumeració de causes o raons. Tal és el cas, per 

exemple, del fragment que presentem a continuació, extret del capítol trenta-dosé de la 

VCC: «De la electió dels dotze apòstols». En un determinat passatge (§3), el frare 

cartoixà introdueix una interpretació figural en què relaciona el nombre dels apòstols 
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elegits amb episodis de l'Antic Testament en què el número dotze adquireix un valor 

simbòlic. La versió valenciana corresponent revela una intensa intervenció del traductor, 

que reordena les figures que consten en el text original i n'afegeix de noves (desena, 

divuitena, dinovena i vintena), operació que ens permet palesar de nou el notable 

coneixement bíblic del mestre en sacra Teologia
196

: 

 

Primer: Fon en moltes figures figurat lo nombre 

dels apòstols.  

 

 

 

La primera, per los dotze patriarques, spiritualment 

per la sua pricació engendrant los fills en la santa 

Sgleya
197

.  

La segona, per les dotze fonts en lo desert de 

Helim, regant hi fecundant hi fent germinar la 

santa Sgleya, y donant a beure aygua de vida en la 

sua evangèlica doctrina
198

. 

La terça, per les dotze pedres, de les quals en lo 

desert hun altar fabricaren e·lls de continu oferien 

a Déu odorant sacrifici
199

. 

La quarta, per los dotze vedells sacrificats sobre lo 

altar de les dotze pedres, qui foren ells mateixs 

apòstols sacrificats en lo martiri
200

. 

Quintament, per los dotze pans de preposició que 

sobre lo altar staven, donant refectió spiritual a les 

cristianes ànimes
201

. 

Sisenament, per les dotze pedres precioses en la 

sacerdotal vestidura, ornant hi decorant la Sgleya 

de exemples de vida hi doctrina
202

. 

Setenament, per los dotze capitans dels dotze tribs 

y prínceps, qui en la terra de promissió celestial, 

eterna, lo poble cristià guihen, endrecen y 

porten
203

. 

Huytenament, per los dotze exploradors que 

tramés Moysés que la terra explorassen; han 

primer que nosaltres cercat, explorat y trobat la 

VCC: Sicut autem in vocatione fuit commendatio 

gratiae, sic in numero congruentia figurae; nam 

duodenarius Apostolorum numerus in multis est 

figuratus. Isti enim XII Apostoli sub figura 

loquendo sunt:  

Primo, XII patriarchae; totum populum 

Christianum spiritualiter generando. 

 

Secundo, XII viventes fontes in Helym; doctrinis 

suis Ecclesiam et mundum irrigando.  

 

 

Octavo, XII lapides altaris; Christi sacrificium in se 

portando. 

 

Nono, XII vituli Domino immolati; pro Christo 

martyrium sustinendo. 

 

Quarto, XII panes supra mensam propositionis; 

animas verbo vitae reficiendo. 

 

Tertio, XII lapides in veste pontificali; exemplis 

sanctis Ecclesiam adornando.  

 

Quinto, XII principes tribuum; praecepta salutaria 

promulgando, et Ecclesiam salubriter gubernando.  

 

 

Sexto, XII exploratores terrae promissionis; 

futuram vitam per contemplationem inquirendo, et 

postea devotis annuntiando. 
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 Per facilitar al lector el contrast dels textos, hem optat per oferir el text llatí reordenat a partir de la 

versió corellana. Notem, també, el caràcter rimat del text de la versió llatina, assimilat directament de 

l'SHS, que Roís de Corella tradueix sense respectar aquest recurs estilístic. 
197

El nom dels dotze fills de Jacob, caps de les dotze tribus d’Israel i considerats patriarques, es pot 

consultar en Gn 35, 22-26. Veg. també Gn 29, 31-30, 24; 49, 1-28. 
198

De les dotze fonts que Moisés troba a Elim durant la marxa pel desert dóna compte Ex 15, 27. 
199

Segons Ex 24, 4, durant la celebració conclusiva de l’aliança Moisés dedicà un altar a Déu amb dotze 

pedres plantades, en representació de les dotze tribus d’Israel. 
200

Ex 24, 5 dóna compte de la immolació de vedells en holocaust per part de joves israelites, però no en 

determina el nombre exacte. 
201

Sobre els dotze pans de l’ofrena prescrits pel Senyor a Moisés, veg. Lv 24, 5-9; i Ex 25, 30, que no fa 

menció expressa del nombre de pans. 
202

Segons Ex 28, 9-12, l’efod, una peça de roba dels vestits del gran sacerdot, duia dos pedres d’ònix amb 

el nom de les dotze tribus d’Israel. Damunt l’efod hi havia la bossa pectoral, guarnida amb dotze pedres 

precioses, en què es gravaven també els noms de les dotze tribus (Ex 28, 17-21). 
203

Segons podem llegir en Gn 25, 12-16, d’Ismael, fill d’Abraham, va tindre dotze fills, cadascun dels 

quals va ser cap d’una tribu. El nom dels descendents d’Ismael es pot llegir també en 1Cr 1, 29-31. 
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celestial pàtria
204

. 

Novenament, per les dotze pedres que manà Josué 

traure de les jordanes aygües; han menyspreat los 

apòstols la fluxibilitat dels mundanals béns 

transitoris
205

. 

Deenament, per altres dotze pedres que manà 

Josué que dins lo riu posassen; fora de les aygües 

dels béns de aquest [món] vixqueren los apòstols, 

hi dins les aygües de tribulacions y penes, fins 

acceptar la mort, se acabuçaren
206

. 

Onzenament, per los dotze bous de metall que la 

gran conqua, que «Mar» se nomena, a l’entrada del 

temple sostenien; han sostengut los apòstols per la 

sua pricació les aygües del batisme
207

. 

Dotzenament, per los dotze leons sobre los quals la 

cadira de Salamó stava; seran assessors los 

apòstols, aprovant en la vall de Josafat la última 

sentència
208

. 

Tretzenament, per les dotze portes que en la ciutat 

profètica Ezechiel mirava; foren portes de Parahís 

los apòstols per la potestat de absoldre
209

. 

Quatorzenament, per los dotze profetes, 

denunciant a la Sgleya fins a la fi los sdevenidors 

misteris
210

. 

Quinsenament, per les dotze hores del dia, 

ordenant tota la vida cristiana. 

Setzenament, per les dotze steles de la corona de la 

sposa, enbellint tota la santa Sgleya per 

miraculoses obres
211

. 

Desetenament, per los fonaments de pedres fines 

que la ciutat de Jerusalem santa sostenen; 

sostengueren los apòstols la santa Esgleya que·l 

Senyor los havia acomanada
212

. 

 

Septimo, XII lapides de Jordane sublati; mundi 

fluxumcontemnendo.  

 

 

 

 

 

 

 

Decimo, XII boves sub mari aeneo; Baptismi 

gratiam praedicando et ministrando.  

 

 

Undecimo, XII leunculi in throno Salomonis; 

tyrannos mundi vincendo, et obstinatos 

comminatione poenarum inferni terrendo. 

 

Quartodecimo, XII portae civitatis; potestate 

clavium regnum coelorum aperiendo. 

 

Duodecimo, XII Prophetae; de futuro tempore 

Ecclesiam admonendo.  

 

Tredecimo, XII horae diei; vitae Christianae 

tempora ordinando.  

Sextodecimo, XII stellae in corona sponsae; 

Ecclesiam doctrinis et miraculis illustrando. 

 

Quintodecimo, XII fundamenta civitatis; Ecclesiam 

meritis et precibus sustentando (p. 146a-b). 
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Per manament de Déu, Moisés va trametre a Canaan dotze exploradors, un en representació de cada 

tribu, per tal que l’informaren de les característiques del país, segons narra Nm 13, 1-33. 
205

Després de travessar el Jordà, Josué féu extraure dotze pedres del riu, una per cada una de les tribus 

d’Israel, per a erigir un monument commemoratiu (Js 4, 1-8). 
206

Després de l’extracció de les dotze pedres commemoratives, Josué va ordenar dipositar altres dotze 

pedres dins del Jordà, en el mateix lloc on s’havien aturat els sacerdots que portaven l’arca de l’aliança 

(Js 4, 9). 
207

La descripció del «Mar» del temple de Salomó, amb tots els seus detalls, es pot llegir en 1Re 7, 23-26 i 

2Cr 4, 2-5. 
208

El tron de Salomó, fet d’ivori recobert d’or fi, és descrit amb tota la seua fastuositat en 1Re 10, 18-20 i 

2Cr 9, 17-19.  Els dotze lleonets decoraven els sis graons que permetien l’accés al tron. 
209

Segons Ez 48, 30-31, la ciutat de Jerusalem disposava de dotze portes, cadascuna de les quals portava 

el nom d’una tribu d’Israel. Les dotze entrades es distribuïen entre els quatre murs, a raó de tres portes a 

cada mur. Veg. també la menció que en fa Ap 21, 12-13. 
210

Es refereix ací la VCC als anomenats dotze profetes menors: Amós, Ageu, Osees, Joel, Malaquies, 

Sofonies, Nahum, Jonàs, Habacuc, Miquees, Abdies i Zacaries. Notem que la consideració de menors no 

està relacionada amb una minva en la potestat profètica, sinó amb la brevetat de les seues profecies, en 

oposició a l’extensió més significativa que presenten els llibres dels «profetes majors»: Isaïes, Jeremies, 

Ezequiel i Daniel. 
211

Una de les visions que integren l’Apocalipsi dóna compte d’una dona propera al part «que tenia el sol 

per vestit, amb la lluna davall dels peus, i duia al cap una corona de dotze estrelles (Ap 12, 1). La tradició 

patrística, litúrgica i iconogràfica ha identificat aquesta dona amb la Mare de Déu, i les dotze estrelles de 

la corona amb els patriarques i els apòstols. 
212

Aquesta figura es basa la descripció de la Jerusalem celestial que ofereix Ap 21, 14: «La muralla de la 

ciutatreposava damunt d’un fonament de dotze pedres que duien els noms dels dotze apòstols de 

l’Anyell». 
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Dihuytenament, per los dotze àngels sobre les 

dotze portes de la ciutat santa; han guardat y 

guarden les portes de la sancta Sgleya los 

gloriosos apòstols
213

. 

Denovenament, per los dotze fruyts de l’arbre de 

vida, qui stà plantat prop les lúcides y 

crestal·lines aygües, qui dóna cada mes fruyta; 

fruyts de vida legim, ohim hi scoltam cada mes, 

cada dia y cada hora dels gloriosos apòstols
214

. 

Vintenament, per los dotze cofins plens de 

celestial vianda, la qual en ells romania aprés 

que eren contents hi plens los pobles
215

(f.112b-c). 

 

 

El contrast amb la resta de les traduccions romàniques mostra de nou la singularitat 

del trasllat efectuat per Corella. De fet, com es pot comprovar a continuació, les altres 

traduccions segueixen literalment el text llatí. L'única singularitat remarcable és la 

inclusió en la traducció portuguesa d'una dissetena raó, que no coincideix amb cap de 

les afegides per Corella, la qual cosa ens permet inferir que malament podia Corella 

tenir davant el text portugués a l’hora de confegir la seua traducció sense incórrer en 

inevitables contaminacions: 

 

Montesino:Así como en la electión de los apóstoles fue manifiesto que la causa de su vocación fue la 

gracia divina, bien así agora en el cuento dellos se manifiesta la conveniencia de la figura, ca su dozenario 

número en muchas cosas fue figurado. Pues estos doze apostólicos varones (hablando debaxo de figura) 

fueron primero figurados en los doze patriarchas, porque los apóstoles fueron los que engendraron 

espiritualmente a todo el pueblo christiano. Lo segundo, son las doze fuentes bivas en el desierto de 

Helín, porque regaron con sus doctrinas la Yglesia y el mundo. 

Lo tercero, son las doze piedras preciosas que resplandescían en la vestidura pontifical de Aarón, 

porque adornaron con sus sanctos exemplos la Yglesia. Lo quarto, son los doze panes de la proposición 

puestos sobre la mesa, hartando e sustentando las ánimas con la palabra de la vida. Lo quinto, son los 

doze príncipes de los tribus que publicavan los mandamientos saludables al pueblo, e así lo hizieron los 

apóstoles governando saludablemente la Yglesia. Lo sesto, son los doze corredores de la tierra de 

promissión, inquiriendo e solicitando la vida perdurable, y después predicándola a los devotos. 

Lo séptimo, son las doze piedras sacadas del Jordán, menospreciando el fluxo, ondas y tempestad 

deste mundo. Lo octavo, son las doze piedras del altar, porque ellos son los que por todo el mundo 

llevaron en sus cuerpos el sacrificio y la passión de Jesuchristo. Lo nono, son los doze bezerros 

sacrificados en el Testamento Viejo al Señor, los quales padescieron martyrio por Christo, nuestro señor. 

Lo décimo, son los doze bueyes que debaxo del mar de cobre; estavan en el templo predicando e 

administrando la gracia del baptismo. 

Lo undécimo, son los doze leoncillos sobre [los] que se fundava el trono del rey Salomón, porque 

ellos vencieron y espantaron a los tyranos del mundo con amenaza de las penas infernales, bramando 

contra los obstinados y endurescidos. Lo duodécimo, son los doze prophetas, alumbrando la Yglesia en 

las cosas del tiempo advenidero. Lo terciodécimo, son las doze horas del día, ordenando los tiempos de la 
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Figura basada en Ap 21, 12: «Tenia una muralla gran i alta, amb dotze portes, i a les portes hi havia 

dotze àngels i dotze noms gravats, que són els noms de les dotze tribus d’Israel» 
214

Passatge que pren fonament en Ap 22, 1-2: «L’àngel em va mostrar també el riu de l’aigua de la vida, 

transparent com el cristall, que naixia del tron de Déu i de l’Anyell. Al mig de la plaça de la ciutat, amb el 

riu a banda i banda, hi ha l’arbre de la vida, que fa fruit dotze vegades; cada mes dóna el seu fruit, i les 

seues fulles serveixen per a curar tots els pobles». 
215

En aquesta última figura, Corella remet a la primera multiplicació dels pans, en què Jesús, a partir de 

cinc pans i dos peixos, aconseguí alimentar miraculosament una multitud de més de cinc mil persones, i 

encara van sobrar dotze cistelles plenes d’aliments (Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Lc 9, 10-17; Jn 6, 1-13). 
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vida christiana. Lo quartodécimo, son las doze puertas de la cibdad de Paraýso, abriendo por el poderío de 

las claves el reyno de los cielos. Lo quintodécimo, son los doze fundamentos de la cibdad, sustentando la 

Yglesia por sus merescimientos y ruegos. Lo sestodécimo, son las doze estrellas en la corona de la 

esposa, alumbrando la Yglesia con doctrinas e miraglos (f. 191a-b). 

 

Alcobaça: E assi como foi muito de louvar a graça de Cristo em os chamar, assi foi muito de louvar a 

concordança das figuras em escolher conto de doze, porque êste conto de doze apóstolos em muitas 

cousas foi afigurado. 

Êstes forom, falando sô figura, os doze patriarcas, em geerar spiritualmente todo o pôboo dos 

cristiaãos. E, segundamente, êstes forom entendidos e figurados per as XII fontes vivas que stavam em 

Helim, regando êles com suas doutrinas a Egreja. Terceiramente, [som] as XII pedras preciosas que tiinha 

a vestidura do bispo ou sacerdote maior, e êsto, afremosando êstes doze com seus santos exemplos a 

Egreja. Quartamente, êstes som os doze paães que stavam sôbre a mesa da proposiçom, fartando êles e 

manteendo as almas com a palabra da vida. Quintamente, som os doze capitaães dos tríbus, em dar 

preceptos de salvaçom e governando saãmente a Egreja. A sexta figura sô a qual forom entendidos foi dos 

doze escuitas ou descobridores da terra, que forom na terra da promissom, e êsto em buscar a vida que há-

de viinr per contemplaçom e denunciando-a depois aos devotos. A VII figura foi das doze pedras tiradas 

do riio de Jordam e postas por marcos ou sinaaes alevantados, desprezando êles o corrimento dêste 

mundo. 

A VIII figura foi das doze pedras do altar, e êsto foi soportando êles em si o sacrifício de Cristo. A 

novena foi dos doze bezerros de que foi fecto sacrifício ao Senhor, e êsto em sofrer martírio por Cristo. A 

décima foi dos doze bois sô o mar de arame, enquanto preegarom a graça do bautismo e o ministravam. A 

undécima foi dos doze leonzilhos sôbre que stava a cadeira de Salamom, em vencer êles os tiranos do 

mundo e ameaçando os obstinados com as penas do inferno. A duodécima foi dos XII profetas, em 

percebendo e avisando a Egreja daquello que havia de viinr. A décima tércia foi das XII horas do dia, em 

ordenar a vida dos cristaãos. 

A quarta décima foi das doze portas da cidade, em haver poderio de abrir com as chaves o reino dos 

ceeos. A quinta décima foi dos doze fundamentos da cidade, em sosteendo êles com seus méritos e 

rogarias a Egreja. A sexta décima, das XII strelas que havia na coroa da noiva, alumeando êles a Egreja 

com milagres e doctrinas. A XVII figura foi dos dous contos senários, que é conto perfecto, dando a 

entender que naqueles que teem ofício de apóstolos deve seer dobrada perfeiçom, scil., de bem viver e 

de ciència (f. 108a-b). 

 

Sansovino:Et sicome nella vocatione fu lode di gratia, così nel numero fu convenientia di figura, perché il 

numero de dodici apostoli fu figurato in molte cose. Questi dodici apostoli, parlando sotto figura, sono 

prima figu[ra]ti per i dodici patriarchi, generando generalmente tutto il popolo christiano. Seconda, le 

dodici fontane vive in Helim, irrigando et bagnando con le dottrine loro la Chiesa et il mondo. Terza, le 

dodici pietre pretiose, nelle veste pontificali, adornando la Chiesa con santi essempi. Quarta, i dodici pani 

sopra la mensa della propositione, ristorando l’anime col verbo della vita. Quinta, i dodici príncipi delle 

tribù, componendo et dando precetti salutiferi, et governando la Chiesa salutiferamente. Sesta, i dodici 

ricercatori della terra di promissione, spiando et ricercando la futura vita con la contemplatione, et 

ammaestrandola poi a divoti. Settima, i dodici sassi cavati del Giordano, disprezzando il flusso et il corso 

del mondo. Ottava, le dodici pietre dell’altare, portando in loro medesimi il sacrificio di Christo. Nona, i 

dodici vitelli imolati al Signore, sostenendo il martirio per Christo. Decima, i dodici buoi sotto il mare di 

bronzo, predicando et ministrando la gratia del battesimo. Undecima, i dodici leoncini nel seggio di 

Salomone, vincendo i tiranni del mondo, et impaurendo gl’ostinati con le minaccie delle pene infernali. 

Duodecima, i dodici profeti, ammonestando la Chiesa del tempo futuro. Terzadecima, le dodici hore del 

giorno, ordinando i tempi della vita christiana. Quartadecima, le dodici porte della città, aprendo con 

podestà delle chiavi il Regno de cieli. Quintadecima, i dodici fondamenti della città, sostentando la 

Chiesa co meriti et con le preci. Sestadecima, le dodici stelle nella corona della sposa, illustrando la 

Chiesa con le dottrine et co i miracoli (f. 86b). 
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5.3.3 Addicions per incorporació de fonts 

Al costat d'aquests passatges que acabem de comentar, clarament deutors de la ploma 

corellana, no és del tot infreqüent detectar addicions incorporades pel teòleg valencià 

que resulten ser, en realitat, fragments pouats d'altres fonts, i que el traductor aprofita, 

declarant-ne o no la procedència, per tal de completar el contingut del text llatí. Es 

tracta, en tot cas, de citacions manllevades del bell fons patrístic, a les quals el mestre en 

sacra Teologia pogué accedir directament o, el que resulta més probable, a través 

d'alguna font secundària en forma de cathena, florilegi o concordances bíbliques. El 

primer exemple a què recorrem per tal d'il·lustrar aquesta característica de la traducció 

valenciana prové del capítol vint-i-cinqué, centrat en les noces de Canà («De les noces 

en les quals convertí l’aygua en vi»). A partir de la narració evangèlica de Jn 2, 9-11
216

, 

el frare cartoixà dedica tot un passatge a comentar la qualitat d'aquell vi miraculós (§7), 

que es clou amb dues citacions que provenen de sant Joan Crisòstom, Homiliae in 

Joannem, 22 (al. 21), 3 (PG 59, col. 136). En atendre aquest pas de la VCC, el traductor 

valencià opta per abreujar lleugerament el text original i donar compte només (tot i que 

ometent-ne la font) de la primera citació de sant Crisòstom; la segona citació, en canvi, 

resulta ignorada, segurament pel fet que repeteix una idea semblant. Finalment, per tal 

d'arredonir el passatge, Roís de Corella incorpora un fragment de sant Agustí, In 

Joannis evangelium tractatus CXXIV, tractat VIII (PL 35, col. 1450), que no figura en el 

text llatí de Ludolf: 

Primer: Gustà Architricli lo vi, en 

lo qual l’aygua era convertida, y no 

sabia aquest vi d’on ni com venia. 

Cridà al spòs quasi per rependre’l, 

hi diu-li tals paraules: «Qualsevol 

prudent home en lo convit lo bon vi 

dóna en lo principi, perquè·ls 

sentiments stan delliures, hi poden 

millor discernir la milloria del vi hi 

de les viandes; hi aprés, com han 

tant begut que distintament 

discernir no poden, de altre vi que 

no sia tan bo los poden donar a 

beure. Hi tu has fet lo contrari, que 

has guardat fins ara aquest vi de 

gran excel·lència.» No sabia aquest 

VCC: Ut autem gustavit 

architriclinus aquam vinum factam, 

id est, mutatam in vinum, et non 

sciebat unde esset, scilicet per 

Christi virtutem, vocat sponsum, 

quasi ad arguendum ipsum, et dicit 

ei: Omnis homo, rationalis et 

prudenter agens, in principio bonum 

vinum apponit, convivantibus; quia 

tunc sensus est vivax et potest 

discernere vini bonitatem, et 

acceptare, et cum inebriati fuerint, 

tunc, apponit, id quod deterius, id 

est aquosius, et debilius ad 

mitigationem ebrietatis, quia tunc 

non sic sciunt discernere inter 

In Joannis evangelium 

tractatus 
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«El cap de servici tastà aquella aigua convertida en vi. Ell no sabia d'on venia, però els servidors sí que 

ho sabien, perquè ells mateixos l'havien treta. El cap de servici crida el nuvi i li diu: "Tots serveixen 

primer els millors vins i, quan els convidats han begut molt, serveix els més ordinaris. Però tu has guardat 

fins ara el vi millor". Així va començar Jesús els seus senyals prodigiosos a Canà de Galilea. Així 

manifestà la seua glòria, i els seus deixebles van creure en ell». 
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qui axí parlava d’on ni com aquest 

vi aquesta hora venia, però sabien-

ho los ministres, qui havien portat 

l’aygua. Hi, ab tot que l’evangelista 

ho calle, és de creure que ab justa 

excusa lo spòs pogué respondre la 

veritat del miracle. 

Fon aquest vi molt més excel·lent 

del que naturalment se engendra. 

Hi axí, tots los altres effectes que·l 

Senyor miraculosament acabava 

eren de major excel·lència que 

aquells qui per les segones causes 

ell mateix obrà, quand los 

paralítichs guaria, quand als cechs 

tornava la vista, hi axí de tots los 

altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diu sant Agostí: «Aquest mateix 

Senyor qui féu poch vi en les 

gerres és lo qui fa tanta abundància 

de vi en les vinyes. De aquell poch 

tot hom se maravella, de aquest 

molt algú no·n parla; no perquè sia 

menor maravella, mas perquè 

sovint los nostres ulls la miren.» 

(ff. 95d-96a). 

bonum et deterius. Tu autem, contra 

consuetudinem faciens, servasti 

vinum bonum usque adhuc, ita 

quod modo sapor ejus discerni non 

potest; quasi diceret, arguendo eum: 

Inordinate et imprudenter fecisti 

contrarium. 

Iste tamen, ut praedictum est, 

ignoranter loquebatur. Ministri 

ergo, qui dederant vinum illi et 

aliis, divulgaverunt miraculum, quia 

ipsi sciebant quomodo fuerat 

factum. Commendavit architriclinus 

vini bonitatem, et post in communi, 

commendaverunt miraculi 

novitatem. 

Non dubium quin melior erat mutati 

vini natura, quam nati. Unde 

Chrysostomus: «Fecit aquam in 

vinum; non simpliciter autem 

vinum, sed vinum optimum. Talia 

enim Christi miracula multo his 

quae per manum perficiuntur, 

speciosiora et potiora quodammodo 

sunt: ita et in aliis, quando 

membrum direxit corporis 

claudicans, sanis demonstrabat hoc 

melius.» Et iterum: «Generale est in 

omnibus Christi miraculis, quod 

semper ad aliquid melius 

terminatur, quam posset fieri per 

naturam» haec Chrysostomus 

(p.125a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miraculum quidem Domini 

nostri Jesu Christi, quo de 

aqua vinum fecit, non est 

mirum eis qui noverunt quia 

Deus fecit. Ipse enim fecit 

vinum illo die in nuptiis in 

sex illis hydriis, quas 

impleri aqua praecepit, qui 

omni anno facit hoc in 

vitibus. Sicut enim quod 

miserunt ministri in hydrias, 

in vinum conversum est 

opere Domini; sic et quod 

nubes fundunt, in vinum 

convertitur ejusdem opere 

Domini. Illud autem non 

miramur, quia omni anno 

fit: assiduitate amisit 

admirationem.Nam et 

considerationem majorem 

invenit, quam id quod 

factum est in hydriis aquae. 
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El contrast amb les diferents versions romàniques revelen també en aquest cas un 

major respecte al text llatí:  

Montesino:Síguese en el testo: E como gustó archetriclino el agua hecha vino e no supiesse la causa de 

donde fuese, ni cómo aquel exellente vino fuesse hecho por la virtud de Christo, llamó al desposado quasi 

por lo reprehender, e díxole: «Todo hombre que es de razón y que faze las cosas con prudencia pone en el 

principio el buen vino a los combidados, porque en tal tiempo está el sentido más bivo e puede conoscer e 

aceptar la bondad del vino; e quando ya fueren hartos pone e dales lo que no es tan bueno, o lo más 

aguado e más flaco para amansar la fuerça de lo primero, porque entonces no saben juzgar entre lo bueno 

e lo malo. Mas tú guardaste este vino hasta esta hora, haziendo contra la costumbre de los passados, de 

manera que no se puede assí conoscer la excelencia de su sabor». Como si dixera, reprehendiéndolo: 

«Con desordenado concierto e sin prudencia heziste tú lo contrario». 

Según que dicho es, con ignorancia hablava éste estas cosas; mas los servidores de la mesa que avían 

dado el vino a él e a los otros publicaron el miraglo, porque eran buenos testigos e sabían de la manera 

que fue esta maravilla. Entonces alabó mucho archetriclino la bondad del vino, y después alabaron todos 

en común la novedad de la obra maravillosa. E no ay que dubdar sino que era mejor la naturaleza del vino 

mudado que la propriedad del vino nascido. 

Onde sant Grisóstomo dize: «Hizo el Señor del agua vino, e no hizo vino simple, de lo común o de lo 

razonable, mas vino muy excelente; porque las cosas hechas por miraglo mucho sin comparación son de 

mayor hermosura e más perfectas que las que son criadas por naturaleza o hechas por arte, según que 

paresce en la bondad deste vino y en las otras cosas por miraglo acaescidas, como paresce en la pierna 

que el Salvador endereçó del pobre coxo, que en esfuerço, virtud y en ligereza quedó más perfecta que 

todas las piernas de los más sanos». E dize más sant Grisóstomo: «General cosa es en todos los miraglos 

de Christo que siempre en alguna mejor cosa se acaban y resplandescen que todo quanto puede hazer 

naturaleza» (f. 163c-d). 

 

Alcobaça:E como o arquiticlino gostou a água feita em vinho, nom sabendo donde aquêlo fôsse, chamou 

o espôso pera o repreender, e disse-lhe: “Todo homem que razoadamente e prudente faz seus feitos, no 

comêço dá o boõ vinho aos convidados, porque entom ham êles o sentido do gôsto mais sperto e podem 

stremar o boõ do outro; e quando forem avondados, entom põe o que nom é tam boõ, por temperar a 

bevedice, e porque entom stá torvada a discriçom do sentido; e tu guardaste o boõ vinho atees agora, assi 

que já nom pode agora enxergar-se o seu sabor”. Nom é dúvida que melhor natureza e sabor era o daquele 

vinho que fôra mudado, que do outro vinho natural. Onde Crisóstomo: “Fêz a água em vinho, nom em 

vinho símplez, mas em vinho mui stremado e boõ. Taaes milagres de Cristo muito eram [maravilhosos], e 

faziam as cousas mais espaciosas e saborosas ou fremosas que aquelas que som naturaaes; e assi meesmo 

fêz nos outros: quando endereitou a perna aaquel que era manco, parecia aquêle membro melhor que os 

outros que sempre forom saãos”. E em outro lugar diz que “geeralmente em tôdolos milagres de Cristo 

acontece que se fazem sempre algũas cousas melhores que aquelas que som feitas per natureza”. Estas 

cousas Crisóstomo (ff. 91d-92a). 

 

Sansovino:Et come l’architriclino gustò che l’acqua era fatta vino, cioè mutata in vino, et non sapeva 

onde ciò venisse, cioè per virtù di Christo chiama lo sposo quasi per riprenderlo, et gli dice: «Ogni huomo 

ragionevole et ch’opera con prudentia mette il buon vino nel principio dinanzi a convitati, perch’allora il 

senso è vivace, et può discerner la bontà del vino. Et quando sono divenuti ebbri, allora si mette quel ch’è 

peggiore, cioè adacquato, et picciolo per temperar l’ebbrezza, perché non sanno così ben discernere tra il 

buon vino et il cattivo. Ma tu, facendo contra l’usanza, hai serbato il buon vino fino a qui, di modo ch’il 

suo sapore non si può discernere». Quasi dicat, riprendendolo: «Tu hai fatto il contrario senza ordine et 

imprudentemente». Ma costui, come s’è detto, favellava ignorantemente. I ministri, adunque, che 

chiedero il vino a lui et agli altri, divolgarono il miracolo, perch’essi sapevano in che modo s’era fatto. 

Lodò l’architriclino la bontà del vino, et poscia in commune, lodarono la novità del miracolo. Non è 

dubio alcuno che era migliore la natura del vino mutato che del nato. Onde Chrisostomo dice: «Fece di 

acqua vino, non semplicemente vino, ma vino ottimo, conciosia che cotali cose per i miracoli di Christo 

sono a un certo modo molto più belle et migliori che quelle che si fanno per l’altrui mani. Così in altro 

luogo, quando dirizzò lo storpiato del corpo, si dimostrava più gagliardo che gli altri». Et di nuovo dice: 

«È general cosa in tutti i miracoli di Christo che sempre si termina in alcuna cosa meglio di quello che si 

possa far dalla natura». Così disse Chrisostomo (f. 73b). 
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Completarem l’exemplificació d’aquest fenomen traductològic recorrent a dos 

passatges del capítol cinqué («De la concepció del Senyor») que il·lustren perfectament 

l’addició en la versió valenciana de porcions de text que no figuren en l’original llatí, i 

que estan pouades d’una altra font, en aquest cas dels sermons de sant Bernat de 

Claravall. El primer cas forma part d’un passatge del text llatí de caràcter contemplatiu 

centrat en l’expectació del sí de Maria (§21), en què el frare cartoixà aprofita un extens 

fragment de l’abat de Claravall que prové de Sermones de tempore et de sanctis, ac de 

diversis, Sermones de tempore, De laudibus Virginis matris, homilia IV (PL 183, cols. 

0083C-0084B). En atansar-se a aquest passatge, el traductor valencià reprodueix el 

contingut de la citació bernardiana continguda en el text llatí i l'amplia recorrent a la 

font, com es pot comprovar a partir de l'acarament dels tres textos
217

:  

Primer: 
Y en aquest silenci de la humil 

prudent verge donzella contempla 

sant Bernat y parla aquestes 

paraules: «Has ohit, beneyta  

Verge, que seràs de Déu Mare. 

Concebràs y parràs verge. Tot és de 

gran goig y alegria. Hojam, 

donchs, nosaltres de la tua 

mel·líflua boca paraules alegres, 

perquè·ls nostres ossos humiliats se 

alegren. Spera l’àngel la tua 

resposta, speram nosaltres una 

paraula de misericòrdia, la qual nos 

delliure de la general misèria. 

»Mira, verge Senyora, lo preu de la 

nostra salut te presenta; tantost som 

delliures si l’acceptes. Adam, ab 

tota la sua generació, ab làgremes te 

suplica; Abraam, David y tots los 

sants pares, los quals en la regió de 

la ombra de mort habiten, y tot lo 

món, los genolls en terra, spera la 

tua resposta,  

 

 

 

 

 

perquè en lo teu respondre stà la 

consolació dels miserables, la 

redempció dels presos y natura 

humana delliure. 

 

 

 

VCC: 
Jam ergo Angelus expleto nunc 

ambasiatoris officio, expectat 

Virginis responsum. Unde 

Bernardus: «Audisti Virgo, quia 

concipies, audisti quia non per 

hominem sed per Spiritum 

Sanctum; expectat Angelus 

responsum tuum; tempus est 

enim ut revertatur ad Deum, qui 

misit illum. Expectamus et nos, 

o Domina, verbum miserationis, 

quos miserabiliter premit 

sententia damnationis.  

 

Ecce tibi pretium offertur 

nostrae salutis, statimque 

liberamur si consentis; hoc 

supplicat item, pia Virgo, 

fiebilis Adam, cum misera 

sobole exul de paradiso; hoc 

ceteri flagitant patres tui, qui et 

ipsi habitant in regione umbrae 

mortis; hoc totus mundus tuis 

genibus provolutus expectat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laudibus Virginis matris, 

homilia IV 

 

 

Audisti quia concipies, et paries 

filium: audisti quod non per 

hominem, sed per Spiritum 

sanctum. Exspectat angelus 

responsum: tempus est enim ut 

revertatur ad Deum qui misit 

illum. Exspectamus et nos, o 

Domina, verbum miserationis, 

quos miserabiliter premit 

sententia damnationis.  

 

Et ecce offertur tibi pretium 

salutis nostrae: statim 

liberabimur si consentis. 

(...) 

Hoc supplicat a te, o pia Virgo, 

flebilis Adam cum misera 

sobole sua exsul de paradiso, 

hoc Abraham, hoc David. Hoc 

caeteri flagitant sanctiPatres, 

patres scilicet tui, qui et ipsi 

habitant in regione umbrae 

mortis. Hoc totus mundus tuis 

genibus provolutus exspectat. 

Nec immerito quando ex ore 

tuo pendet consolatio 

miserorum, redemptio 

captivorum, liberatio 

damnatorum: salus denique 

universorum filiorum Adam, 

totius generis tui. Da, Virgo, 

responsum festinanter.  
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 Marquem en cursiva el text de Corella que no hem pogut identificar ni en la VCC ni en la font 

bernardiana, i ressaltem en negreta (i amb subratllat, en cas de desplaçament) les coincidències entre el 

passatge corellà i el de la font original de sant Bernat que no figuren en el text de Ludolf. 
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»O, benaventurada Verge!, tot lo 

món lo teu consentiment spera y 

desija, y tots los qui crehen a tu han 

donat per fermança. No comportes, 

humil Verge, que l’àngel tant spere; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 respon una paraula y pren una 

Paraula: respon-ne una temporal ab 

los teus labis y pren-ne una eterna 

dins lo teu ventre. 

 

»Record-te la verge que·n lo libre 

del profeta legies, y sies alegra, que 

est aquella. Parràs Fill y no 

perdràs de la virginitat los liris. 

Seràs prenyada y partera, y mare 

tostemps verge. Parràs Fill no 

algun sant singular home, mas Déu 

y home, Fill teu, redemptor teu y 

nostre. 

»Respon, donchs, verge donzella, 

una paraula, la qual speren lo cel, 

la terra y los abissos. Y lo Rey 

dels reys y Senyor dels qui 

senyoregen, qui tant ha amat la 

tua bellea, tant desija que al que 

ell vol consentes, perquè en lo teu 

consentiment y resposta ha 

delliberat salvar natura humana. 

Y a ell, a qui has tant plagut en 

silenci, ara li seràs més plaent si 

parles. Mira què diu en los seus 

Càntichs: “O, més bella de les 

altres dones, fes que hoja la veu 

tua!” 

»Respon paraula y pren Paraula: 

dóna la tua y pren la divina. 

Agradable és stada a Déu en lo 

silenci la tua vergonya, però ara 

és necessària la pietat en la 

paraula. Obre lo teu cor a la fe, la 

boca a confessió, les entràmenes 

al Creador. Aquell qui totes les 

gents desigen stà defora. Leva’t, 

corre, obre-li la porta!Obre-li la 

porta de la voluntat tua y 

entrarà, closa la porta de la 

virginitat tua.» (f. 21a-c). 

 

O Domina, responde verbum 

quod terra, quod inferi, quod 

coeli expectant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde verbum, et suscipe 

Verbum; profer tuum, et 

suscipe divinum: emitte 

transitorium, et amplectere 

sempiternum» haec Bernardus 

(p. 24a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Domina, responde verbum, 

quod terra, quod inferi, quod 

exspectant et superi. Ipse 

quoque omnium Rex et 

Dominus quantum concupivit 

decorem tuum, tantum 

desiderat et responsionis 

assensum: in qua nimirum 

proposuit salvare mundum. Et 

cui placuisti in silentio jam 

magis placebis ex verbo, cum 

ipsetibi clamet e coelo: O 

pulchra inter mulieres, fac me 

audire vocem tuam. 
(...)  

Responde verbum, et suscipe 

Verbum: profer tuum, et 

concipe divinum: emitte 

transilorium, et amplectere 

sempiternum. 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virgo, praesumptionem: quia, 

etsi grata in silentio 

verecundia, magis tamen nunc 

in verbo pietas necessaria. 

Aperi, Virgo beata, cor fidei, 

labia confessioni, viscera 

Creatori. Ecce desideratus 

cunctis gentibus foris pulsat ad 

ostium. O si te morante 

pertransierit, etrursus incipias 

dolens quaerere quem diligit 

anima tua! Surge, curre, aperi. 

Surge per fidem, curre per 

devotionem, aperi per 

confessionem. 
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Reproduïm a continuació el passatge equivalent en la resta de les versions 

romàniques, en què no figura el text afegit per Corella: 

Montesino:Pues, el ángel, acabado ya el oficio que traýa de embaxador, esperava la respuesta de la 

Virgen. Sobre lo qual dize sant Bernardo: «¡O, Virgen preciosa!, ya oyste que has de concebir, e oyste 

que no ha de ser de hombre, mas de Espíritu Sancto; pues mira que espera el ángel tu respuesta y que es 

ya tiempo que se buelva a Dios, que lo embió. E nosotros también, Señora, esperamos la palabra de tu 

clemencia, pues que con tanta miseria nos aprieta la sentencia de la muerte perdurable. Mira, preciosa 

Reyna, que te offrecen agora y se pone en tus manos el precio de nuestra salud, e luego somos librados si 

tú, Señora, consientes. Esto te suplica, ¡o, piadosa Virgen!, nuestro padre Adán, lloroso y desterrado del 

Paraýso con toda su generación miserable. Esto te ruegan muchas vezes el rey Davide los otros tus 

padres, que ansí mesmo moran en la región de la sombra de la muerte. Esto, Señora, espera de ti todo el 

mundo reclinado e puesto a tus pies. Pues, ¡o, Señora!, responde al ángel la palabra, cuya respuesta y 

consentimiento los cielos e la tierra e los infiernos esperan. Responde palabra y rescibe Palabra; 

pronuncia la tuya y rescibe la de Dios; saca por tu boca palabra transitoria y recibe en tus entrañas Palabra 

perdurable» (f. 32a-b). 

 

Alcobaça: E acabado o ofício da embaixada, o ângeo spera a reposta da Virgem. Onde Bernardo: 

“Ouviste, Virgem, que conceberás; ouviste que nom per homem, mas per o Spíritu Santo. O ângeo spera 

por tua reposta; tempo é de se tornar a Deus, que o enviou. E nós, Senhora, que somos premidos per a 

sentença da danaçom, speramos a palavra do amerceamento, e a ti é oferecido o prêço da nossa saúde; e 

se tu consentiires, logo seremos livres. Êsto, Virgem piedosa, te suplica Adam choroso, com a mizquinha 

geeraçom sua desterrado do paraíso. E David êsto meesmo te pede, e tôdolos outros teus parentes, que 

moram no reino da soombra da morte; êsto meesmo spera todo o mundo, lançado aos teus geolhos. Oo 

Senhora, responde a palavra, a qual a terra, os ceeos e os infernos aguardam. Responde palavra, e recebe a 

Palavra, dize a tua palavra, e recebe aquela que é [divina]; envia a que logo passa, e abraça aquela que 

sempre dura”. Êsto Bernardo (f. 17c). 

 

Sansovino:Ora l’angelo, finito l’officio suo d’ambasciadore, aspetta la risposta della Vergine. Però dice 

Bernardo: «Tu hai udito, o Vergine, che tu conceperai non di huomo, ma di Spirito Santo. L’angelo 

aspetta la tua risposta, et è tempo hormai che esso ritorni a quel Signore che lo mandò. Aspettiamo anco’ 

noi, o Signora, la parola di misericordia, noi, che misarabilmente siamo oppressi dalla sentenza della 

condannagione. Ecco ti s’offerisce il prezzo della nostra salute, et incontanente ci liberiamo se tu 

acconsenti. Di questo medesimo ti supplica, o pia Vergine, il flebile Adamo, cacciato di Paradiso et posto 

in esilio con tutta la sua generatione. Di questo medesimo ti prega Davit et tutti gli altri tuoi padri et 

precessori, i quali anco’ essi habitano nella regione dell’ombra della morte. Questo aspetta tutto il 

mondoinginnocchioni dinanzi alla tua presenza. O, Signora, rispondi quella parola, la quale è aspettata 

dalla terra, dal cielo et dall’inferno. Rispondi le parole, et ricevi le parole. Proferisci la tua parola et ricevi 

la divina parola. Manda fuori la tua transitoria parola, et abbraccia la sempiterna parola». Così disse 

Bernardo (f. 11d). 

 

 

El segon exemple del capítol cinqué que permet il·lustrar la interpolació en la versió 

valenciana de citacions que no figuren en el text ludolfí es documenta en un apartat de 

la VCC que el frare cartoixà dedica a comentar les sis paraules que la verge Maria va 

pronunciar en donar el seu consentiment a la demanda angèlica (§23). Contràriament al 

que resulta ser l'usus habitual del frare saxó, el passatge que dedica en aquesta ocasió a 

glossar Lc 1, 38, i que Corella tradueix, és més bé discret: 

Primer: Y, ab tot que totes les paraules del present 

evangeli sien plenes de profundes misteris, però 

aquestes paraules, en les quals declara la verge 

donzella lo consentiment que l’àngel volia, tenen 

odor y fragrància de virtuts incomparables, 

VCC: Et licet singula verba hujus Evangelii sint 

plena mysteriis, ista tamen verba quae in sui 

consensus expressione Virgo ponit praecipue 

redolent virtutes incomparabiles. Ponit enim sex 

verba, quae redolent sex virtutes eximias in ea. 
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heroyques y divines. Sis virtuts comprenen de 

inestimable excel·lència, dient: «Vet ací», offir 

prompta obediència; «la serventa», humilitat 

profunda; «del Senyor», virginitat immaculada; 

«sia fet», caritat inflamada; «a mi», sperança 

segura; «segons la tua paraula», fe devota. Gran fe 

y devota fon la de la humil Senyora nostra, que per 

les paraules de l’àngel pogué creure tan maravellós 

acte, que passa y puja sobre tot enteniment de tota 

creatura angèlica y humana (f. 21d). 

Dicit namque Ecce, in quo obedientia prompta; 

ancilla, in quo humilitas perfecta; Domini, in quo 

virginitas immaculata; fiat, in quo charitas 

inflammata, etc.; mihi, in quo spes secura; 

secundum verbum tuum, in quo fides devota. Et 

vere fides devota erat in Virgine, quia illud credidit 

in se debere fieri ad verbum Angeli, quod 

nunquam a seculis fuerat auditum, nunquam 

repertum, nunquam visum, aut ab aliquo cogitatum 

(p. 24b). 

 

En acostar-se, doncs, a aquest pas del text llatí, Corella degué considerar que el breu 

comentari introduït per Ludolf resultava del tot insuficient, motiu pel qual va decidir 

ampliar-lo amb un fragment en què, després d'una reflexió inicial que sembla de factura 

pròpia (destaquem el text en cursiva) recorre, de nou, a sant Bernat de Claravall, 

Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, De laudibus 

Virginis matris, homilia IV (PL 183, col. 85D-86C):  

Primer: Y, ab tot que·ls sants, patriarques y 

profetes creguessen que Déu pendria carn 

humana, creyen que la pendria axí com la pres: en 

la més alta, més excel·lent, neta, puríssima verge 

que may era stada ni aprés seria. 

Però la humil verge donzella més havia a creure 

que, ab tot que ella fos tal com en veritat stimaven 

los sants, patriarques y profetes, per la sua 

humilitat profunde la menor dona del món se 

stimava, regoneixent a Déu que tot lo que tenia no 

era propi, mas per sola gràcia prestat y acomanat 

ho tenia. Y quant majors gràcies eren, més 

humilitat li procuraven, axí com aquell qui de 

prestades y manllevades robes lo visten, quant de 

més precioses robes lo cobren, si és prudent, més 

se humilia, pensant que les té prestades. 

Y axí, al nostre prepòsit, a cosa més diffícil major 

fe és necessària. Més era diffícil creure que Déu 

infinit de la menor dona pendria carn humana que 

no creure lo que creyen los sants, patriarques y 

profetes
218

. 

Expon sant Bernat la resposta de la nostra Senyora, 

de gran excel·lència, en semblants paraules: 

«Sabent la prudentíssima Verge que les coses que·l 

Senyor promet encara li plau que les demanen, no 

solament diu a l’àngel que és contenta acceptar lo 

que ell li porta, mas humilment suplica que 

attényer ho puga, dient: “Sia fet a mi segons la tua 

paraula.” Vol la bondat divina que lo que promet li 

demanen perquè augmente la devoció del qui 

demana, y desijant se faça més digne, y sia 

De laudibus Virginis matris, homilia IV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemo quippe orat, nisi quod credit et sperat. Vult 

autem a se requiri Deus etiam quod pollicetur. Et 

ideo forte multa quae dare disposuit, prius 

pollicetur, ut ex promissione devotio excitetur: 

sicque quod gratis daturus erat, devota oratio 

promereatur. Sic pius Dominus, qui omnes 

homines vult salvos fieri, merita nobis extorquet a 

nobis: et dum nos praevenit tribuendo quod 

retribuat, gratis agit, ne gratis tribuat. Hoc utique 

prudens Virgo intellexit, quando praevenienti se 
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 Tot fa indicar que aquest passatge inicial, que no figura en l'original llatí de Ludolf ni en la font 

bernardiana que segueix a continuació, s'ha d'atribuir a la ploma de Corella. Notem, encara, la inclusió en 

el passatge d'una comparació amb una formulació coincident, de nou, amb les comparacions d'estil 

ausiasmarquià a què ens hem referit anteriorment. 
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tostemps major la gràcia. Y per la sua 

sobreabundant magnificència, vol que per les 

nostres pregàries mereixcam ço que per gràcia ell 

nos dóna. 

»Demanà, donchs, y suplicà la sapientíssima 

Verge la gràcia que l’àngel graciosament li havia 

offerta, dient: “Sia fet a mi segons la tua paraula. 

Sia fet a mi de la eterna Paraula segons la tua 

paraula. La Paraula, qui era y és Déu hi davant 

Déu en lo principi, que sia feta en mi carn de la 

carn mia segons la tua paraula. Sia feta en mi 

paraula no parlada que pase, mas en lo meu verge 

ventre concebuda que stiga, no cuberta de ayre, 

mas de la carn mia. Sia feta en mi no que solament 

les orelles la hogen, mas que·ls ulls la vegen, y les 

mans la toquen, y los meus braços la porten. Sia 

feta en mi no en figures mudes en mortes pells 

figurada, mas en forma humana en les mies castes 

entràmenes vivament empremptada; no pintada ab 

morta ploma, mas per obra del Sperit Sanct treta 

del viu en viva forma humana. 

»“Sia feta en mi la divina Paraula en manera que a 

dengú ans de mi ni aprés de mi sia feta. En moltes 

maneres, en moltes figures, en dies passats ha 

parlat Déu als sants, patriarques y profetes; a mi, 

benaventurat àngel, suplique que sia feta la divina 

Paraula carn de la mia carn en lo meu verge ventre, 

segons la tua paraula. No sia en paraules 

declamada, o en figures significada, o 

ymaginàriament somiada, mas ab silenci 

empremtada, personalment encarnada, 

corporalment entramenada. Donchs, la eterna 

Paraula, que ni havia mester ni podia ésser feta, sia 

contenta que a mi y dins mi sia feta carn mia; a tot 

lo món generalment sia feta, però a mi en special, 

segons la tua paraula.”» (ff. 21d-22a). 

muneri gratuitae promissionis, junxit meritum suae 

orationis: fiat,inquiens, mihi secundum verbum 

tuum. 

 

 

 

 

Fiat mihi de Verbo secundum verbum tuum. 

Verbum quod erat in principio apud Deum, fiat 

caro de carne measecundum verbum tuum. Fiat, 

obsecro, mihi verbum, non prolatum quod transeat, 

sed conceptum ut maneat, carne videlicet indutum, 

non aere. Fiat mihi non tantum audibile auribus, 

sed et visibile oculis, palpabile manibus, gestabile 

humeris. Nec fiat mihi verbum scriptum et mutum, 

sed incarnatum et vivum: hoc est, non mutis 

figuris, mortuis in pellibus exaratum sed in forma 

humana meis castis visceribus vivaciter 

impressum: et hoc non mortui calami depictione, 

sed sancti Spiritus operatione. 

 

Eo videlicet modo fiat mihi, quo nemini ante me 

factum est, nemini post me faciendum. Porro 

multifariam multisque modis olim Deus locutus est 

Patribus in prophetis; et aliis quidem in aure, aliis 

in ore, aliis etiam in manu factum esseverbum 

Domini memoratur: mihi autem oro ut in utero fiat 

juxta verbum tuum. Nolo autem ut fiat mihi aut 

declamatorie praedicatum, aut figuraliter 

significatum, aut imaginatorie somniatum; sed 

silenter inspiratum, personaliter incarnatum, 

corporaliter invisceratum.Verbum igitur, quod in 

se nec poterat fieri, nec indigebat, dignetur in me, 

dignetur et mihi fieri secundum verbum tuum. Fiat 

quidem generaliter omni mundo, sed specialiter 

fiat mihi secundum verbum tuum. 

 

Reproduïm també en aquest cas el text que reporten en aquest punt la resta de 

versions romàniques, que segueixen l'original llatí sense incorporar interpolacions: 

Montesino: E, aunque cada una de las palabras deste Evangelio son llenas de mysterios, éstas que nuestra 

Señora pone en la declaración de su consentimiento tienen en soberana manera olor de virtudes 

admirables, ca pone seys palabras que comprehenden seys virtudes principales que ay en ella. E dize 

primero «Ecce», que quiere dezir acata, y en ésta se declara la muy aparejada obediencia; dize «la 

sierva», y en esto paresce la humildad perfecta; dize «del Señor», en ésta paresce la virginidad puríssima; 

e dize «sea fecho», en lo qual paresce la caridad inflamada; e dize «a mí», en que se declara la esperança 

segura; e dize «según tu palabra», en esto se manifiesta la fe muy devota. E, sin dubda, assaz era devota la 

fe que estava en la Virgen, porque lo que creyó por la palabra del ángel que se avía de hazer en ella nunca 

fue oýdo ni fallado, nunca fue visto ni de alguna criatura pensado (f. 32d). 

 

Alcobaça:Ainda que tôdalas palavras dêste Evangelho sejam cheas de mistérios, empero estas muito 

mais, que a Virgem põe em declarar expressamente seu consentimento, representam virtudes que nom 

ham comparaçom. Põe certamente seis palavras que demostram seis virtudes mui grandes em ela. 

Disse primeiro: Ex aqui, em a qual palavra se demostra na Virgem pronta obediência; a serva, na qual 

se mostra humildade perfeita; do Senhor, em que se parece virgindade inteira; seja jeito, em que se mostra 

caridade acesa; a mim, em que se mostra sperança segura; segundo a tua palavra, em que se demostra 
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devota fé. E, certas, na Virgem era fé devota, pois que aa palavra do ângeo creeu que seria feito em ela o 

que no mundo nunca fôra ouvido, achado nem pensado de alguém (f. 18a). 

 

Sansovino: Et ancora ch’ogni parola di questo vangelo sia piena di misterii, nondimeno queste parole che 

la Vergine disse nel fare intender il suo concetto contengono particolarmente in loro virtù incomparabile, 

attento che mette sei parole, le quali contengono in loro sei grandissime virtù. Percioche dice«Ecce», 

nella qual parola è una pronta obedienza; «ancilla», nella qual è una perfetta humiltà; «Domini», nella 

quale è una immaculata virginità; «fiat», nella quale è una infiammata carità; «mihi», nella quale è una 

grandissima sicurtà; «secundum verbum tuum», nella quale è una divota fede.Et veramente che era una 

divota fede nella Vergine, perché ella credette per le parole dell’angelo che in lei avenisse quello che non 

fu mai udito nel mondo, non fu mai trovato, né mai fu veduto o pensato da persona vivente (f. 12a). 

 

 

5.3.4 Addicions interpretatives i teològiques 

El darrer cas d'addició que comentarem es relaciona amb la inclusió per part del 

traductor valencià de passatges que bé completen l'explicació teològica d'un determinat 

passatge que ofereix l'original llatí, i que Corella jutja insuficient, bé donen compte 

d'altres interpretacions sobre l'assumpte tractat que el traductor considera important 

aportar als seus lectors a l'hora d'enriquir l'explicació que figura en el text ludolfí. És 

ben freqüent que la introducció dels primers passatges estiga precedida per fórmules del 

tipus «algú demanar poria», «poria demanar alguna devota pensa» o «poria subtilment 

hi piadosa demanar alguna ànima devota», que donen pas a una exposició 

complementària del passatge elaborada pel traductor valencià o manllevada d’alguna 

altra font. En el segon dels casos, la intervenció corellana també resulta fàcilment 

identificable gràcies a la inclusió de fórmules introductòries generalitzadores de l'estil 

«alguns doctors opinen» o «altres doctors opinen», que inicien un fragment que difereix 

en algun detall de la interpretació teològica exposada pel frare saxó, o que adverteix de 

l’existència de posicionaments teològics alternatius que interpreten diversament els fets 

glossats. Es tracta, en definitiva, d'intervencions traductològiques relacionades amb el 

contingut que ens situen davant dels coneixements, els gustos i les opcions del Corella 

mestre en sacra Teologia. 

El primer exemple que reportarem per a il·lustrar l’addició en la traducció valenciana 

de passatges de caràcter interpretatiu que enriqueixen el contingut del text llatí ens el 

forneix el capítol setzé («Què féu lo Senyor de edat de dotze anys fins al principi de 

l’any trenta»), en què, com hem tingut ocasió de comentar adés, el frare cartoixà tracta 

d’omplir el buit que presenten els textos evangèlics en aquest punt de la vida de Crist 

recorrent a continguts de caràcter moral. Tal és el cas, en efecte, del passatge dedicat a 

glossar la modèstia i la humiltat del Senyor (§2), que són presentades com les causes 
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que inspiren i justifiquen el silenci evangèlic. La reflexió de Ludolf s’inicia al·ludint al 

sentiment d’estupefacció dels veïns de Jesús, que estaven contrariats veient-lo créixer 

sense aprofitar el temps durant l’adolescència, després d’haver protagonitzat en la 

infantesa fets extraordinaris. Després de donar compte de com aquesta estupefacció 

deriva en escarni i menyspreu cap a Jesús, el frare saxó orienta la reflexió cap a la 

necessitat que té el cristià, a imitació de Jesús, de progressar en el camí d’edificació 

espiritual a través de la humiliació voluntària i l’acceptació del menyspreu dels altres. 

En atendre la traducció d’aquest passatge, Roís de Corella dóna bon compte del 

contingut del text llatí i l’acreix amb un fragment encapçalat amb una quaestio («si lo 

Senyor volgué ab profunde humilitat tot aquex temps pasar en silenci, no mostrant qui 

era, per què en edat de dotze anys (…) féu en lo temple aquella maravellosa 

disputa…?»), que resol recorrent a l’exposició de dues raons: la primera, per part de 

Jesús; la segona, per part dels qui l’escoltaven. Convé notar, en l’exposició de la 

primera raó, l’acolorit llenguatge popular i fresc, trufat d’insídia veïnal, amb què el 

traductor valencià reporta els comentaris difamatoris i despectius que despertava el 

Jesús adolescent entre els coneguts:  

Primer: Tots se meravellaven, y recordaven la 

disputa que havia tengut en lo temple, y speraven 

que seria gran home de sciència. Veyen que 

augmentava y crexia, y que era de molt gentil 

figura, hi que en res no s’exercitava. Stimaven que 

portava la vida perduda; y, més que miraven que 

ajudava a Joseff, que pensaven era son pare, hi a 

Maria texidora, mare sua, tots lo miraven hi·l 

menyspreaven com a jove inútil, que tenint tan 

elegant y bella forma, no obrava algun acte stimat 

entre·ls hòmens. Eren en ell complides aquelles 

paraules del profeta: «Yo só verme y no home, 

opprobri dels hòmens y dejectió del poble. Tots los 

qui·m veyen me scarnien, ab los labis parlaven, y 

per scarn lo cap movien»
219

. 

Poria demanar alguna devota pensa: si lo 

Senyor volgué ab profunde humilitat tot aquex 

temps pasar en silenci, no mostrant qui era, per 

què en edat de dotze anys, axí com havem dit en 

lo precedent capítol, féu en lo temple aquella 

maravellosa disputa, que fora de si staven per 

maravella los doctors de la Ley qui·l scoltaven? 

Dos causes los doctors responent y assignen: la 

una per ell; l’altra, per los doctors y sàtrapes. 

La primera, perquè, aprés de tan alta disputa, 

que tots speraven que seria lo més excel·lent 

home de quants vivien, lo vesen y mirasen axí 

despecte. Lavors molt més lo menyspreaven, y 

deyen: «Bé començava aquest jove. Qui diguera 

VCC: Mirabantur cuncti, cernentes juvenem tam 

speciosum nihil facere, quantum apparebat laude 

dignum. Expectabant quod faceret magnifica, et 

probi viri opera. Cum enim puer erat, proficiebat 

aetate et sapientia et gratia apud Deum et homines 

[Lc 2, 52]. Sed ecce crescens et perveniens usque 

ad vigesimum annum, et etiam usque ad 

vigesimum quintum et ultra, nulla faciebat opera, 

aliquam speciem probitatis et virilitatis 

praetendentia. Stupebant vehementer eum et 

deridebant, et apud omnes communiter vilis et 

abjectus reputabatur. Quod bene per Prophetam in 

persona ipsius dictum fuerat: Ego sum vermis et 

non homo, opprobrium hominum et abjectio 

plebis. Omnes videntes me deriserunt me, locuti 

sunt labiis, et moverunt caput  [Sl 21, 7-8]. 
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Aquestes paraules no pertanyen a cap text profètic, sinó que estan extretes de Sl 21, 7-8. 
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que axí·s devia perdre? És aquest lo que 

disputà en lo temple? Com és inútil, perdut y 

dejecte! Fiau en fadrins, que par que bé 

comencen y, com són grans, són grans bèsties! 

Mirau aquest fill de Josef y de Maria quin 

principi tenia; ací l’an perdut tenint-lo en 

casa.» Y axí, fon la sua humilitat més profunde 

y de major menyspreu la sua vida per aquell 

acte maravellós que féu en edat poca. 
La segona causa, per despertar los doctors de la 

Ley, que pensassen y mirassen que era vengut lo 

temps del rey Messies, y axí com a doctors que·l 

cercasen. Mostrà’ls aquella lum que tot lo món 

il·lumina, perquè fossen inexcusables si no seguien 

lo camí que·ls mostrava aprés que l’avien scoltat 

tres dies. Y axí, per maravella, staven spantats de 

la sua doctrina, perquè no cercaven hon era, 

majorment que és de creure que del rey Messies y 

de la sua venguda era stada la admirable 

conferència, de la qual ells tant se maravellaven. 

Figurava encara en los dotze anys aquesta disputa 

que·ls elets dotze apòstols, en lo temple, qui és la 

santa Esgleya, devien prycar, declarar y provar la 

sacrosanta ley evangèlica, maravellant-se los 

pobles. Prengam exemple, los qui del nom de 

cristians vivim gloriosos, que en humilitat 

treballem seguir los seus passos. 

Y entenguen aquells qui a perfeta vida pujar 

desigen que lo més alt grau que atényer poden és 

quand de verdader cor y pensa axí han vençut la 

sua voluntat y ànimo, que ab tota veritat vullen 

éser menyspreats, dejectes y ésser reputats vils e 

inútils entre·ls hòmens (ff. 62d-63a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reddebat se vilem omnibus et abjectum. Sed an 

tibi parum hoc videtur? Ipse quidem non indigebat, 

sed certe in operibus nostris nullum majus aut 

difficilius reputatur; ad altissimum gradum 

pervenisse videtur ac difficillimum, qui ad hoc 

pervenit, ut corde et animo vere et non ficte ita se 

vincit ac dominatur animo suo, et superbo carnis 

suae supercilio, quod nolit alicujus momenti 

reputari, sed ut abjectus et vilis sperni (p.77b). 

 

La tècnica de l'écard ens permet constatar de nou la la singularitat de la traducció 

corellana en el marc del conjunt de les traduccions romàniques: 

Montesino:Maravillávanse todos mirando un mancebo tan hermoso e tan dispuesto no hazer cosa alguna 

digna de alabança quanto a lo que parescía de fuera, según que esperavan que avía de hazer cosas 

admirables e obras de varón illustre e bueno; porque quando era moçuelo avían visto que aprovechava en 

edad e sabiduría e gracia acerca de Dios e de los hombres, e consideravan ya que era mancebo crescido de 

veynte años (e aún de veynte e cinco e de más) e no hazía algunas obras que representassen forma de 

nobleza ni de virtud muy loable, ni menos cosas de varón, ca para éstas era más dispuesto que todos los 

fijos de los hombres, según su celestial presencia e divina composición.  

E por esto todos se espantavan dél e lo escarcescían, e cerca de la opinión común de los más era 

tenido en gran menosprecio e por hombre desaprovechado, según lo profetizó el rey David en el psalmo, 

fablando en su persona e diziendo: «Gusano só yo, que no hombre; escarnio soy de todos los hombres y 

menosprecio de todo el pueblo. Todos los que me miravan me escarnecían e hablavan todo lo que querían 

con su boca, e burlando de mí movían su cabeça». E assí paresce como el Señor a todos se mostrava de 

poco valor e hombre menospreciado. 

Mas, ¿por ventura paréscete cosa pequeña este su admirable menosprecio? Cierto, no se deve 

considerar como cosa baxa, porque muy claro es que él no tenía necessidad desto, ca, ciertamente, entre 

todas nuestras obras ninguna es avida por mayor ni por más difícil que la humildad que nos dispone e 

abaxa fasta ser assí menospreciados. Y el varón que llegare a tan alto grado e tan difícil de sobir como 
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este menosprecio, crea que no tiene otro más alto en que sobir, en especial si con verdadero coraçón e no 

fengido sabe de tal manera vencer a sí mesmo y se enseñorea de la sobervia de su carne que no quiere 

sólo un punto ser avido ni alabado por bueno, mas antes rescibe gloria de ser menospreciado como 

persona vil y desaprovechada (f. 102c-d). 

 

Alcobaça:E maravilhavam-se todos, porque o viiam assi mancebo tam fremoso e que nom fazia cousa 

que parecesse de louvar. Em seendo el moço, crecia em idade, sabedoria e graça acêrca de Deus e acêrca 

dos homeẽs; e veendo-o os homeẽs assi crecer, tiinham sperança que del viinria mui boõ homem 

maravilhoso. 

Mas depois que chegou a[a] idade de viinte e de viinte e cinco anos e mais, e nom lhe viiam fazer 

feitos em que houvesse tam sol semelhança de bondade nem de valentia algũa, maravilhavam-se 

fortemente e escarneciam del, e era havudo de todos comunalmente por homem refece e desprezível. A 

qual cousa bem fôra em-ante dita del per o profeta, onde se diz: “Eu som vermem e nom homem, doesto 

dos homeẽs e desprêço do pôboo. Todos quantos me viiam escarneciam de mim, murmurando da bôca e 

abanando com a cabeça”. Fazia-se vil e desprezível a todos; e parece-te per ventura a ti que êsto era 

pouco? 

Nom havia el mester de o fazer por si meesmo, mas certamente em todos seus feitos nom há i maior 

nem mais grave de fazer que êste, e quem a êste chegar, chegará ao mais alto graao de bem viver e que é 

mais forte de fazer; scil., quem verdadeiramente e nom fingida, de coraçom e de voontade tever vencido 

seu desejo e a soberva da carne, de maneira que nom queira seer teúdo em algũa stimaçom ou conta, mas 

que queira seer havido por refece e lhe praza seer despreçado. E atees que tu nom chegares a êste ponto, 

entende que nom teẽs fecta cousa (f. 52c-d). 

 

Sansovino:Tutti si maravigliavano ch’un giovane di così bella sembianza, et degno di lode per quanto 

appariva, non facesse nulla. Ma egli aspettava di far cose grandi, et opere da huomo da bene.Essendo, 

adunque, fanciullo, cresceva in età, in sapientia et in gratia presso a Dio et agli huomini. Ma ecco che 

crescendo perviene fino a 20 anni, et da 20 a 25, senza fare opera alcuna che mostrasse lui esser huomo 

virile et buono. Stupivano di lui le persone, et se ne ridevano, et era presso a ogniuno tenuto 

comunemente huomo vile et ebietto. Il che fu ben detto dal profeta in persona sua: «Io sono un verme, et 

non uno huomo, obbrobrio degli huomini, et scherno della plebe. Tutti che mi videro si risero di me, 

favellarono con le labbra, et dimenarono il capo».Egli si rendeva vile et abbietto ad ogniuno. 

Ma forse ch’a te questo ti par poco? Egli non havea bisogno di nulla. Et certo che nell’opere nostre 

non è riputata cosa alcuna più difficile et maggiore di questa. Et colui pare che sia pervenuto ad altissimo 

et dificilissimo grado, il quale è pervenuto a questo, che col cuore et con l’animo veramente, et non 

fintamente, vince di modo sé medesimo, et signoreggia l’animo suo, et al superbo sopraciglio della sua 

carne, che non vuol esser tenuto in conto alcuno, ma sprezzato come vile et abietto (f. 44b). 

 

 

El capítol vint-i-dosé, centrat en el dejuni i les temptacions del Senyor, ens forneix 

un altre cas que ens permet il·lustrar novament el sentit de les addicions de caràcter 

teològic que inclou Roís de Corella en la traducció valenciana. Després de donar compte 

de les temptacions del dimoni, Ludolf de Saxònia introdueix un passatge que glossa el 

sentit del text «tunc reliquit eum diabolus» que apareix en Mt 4, 11 (§20), a partir del 

qual es conclou que Llucifer s’allunyà del Senyor vençut i confús, però que després 

tractà de tornar a véncer-lo, a través dels sacerdots jueus, durant la Passió. En la versió 

valenciana, Roís de Corella tradueix el contingut del text llatí referit suara i, a 

continuació, el completa afegint un passatge que parteix, de nou, d’una quaestio, en 

aquest cas referida a la suposada manca d’astúcia del diable a l’hora de temptar el 

Senyor:  
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Primer:Coneixent Lucifer que lo Senyor lo 

conexia, y que les sues iniques astúcies algun loch 

no trobaven, «dexà lo Senyor», diu lo evangelista, 

que vol dir que s’apartà hi cessà de les sues 

temptacions iniques, confús y vençut per aquella 

hora. Però aprés fort temptà lo Senyor hi 

l’impugnà ab los seus ministres, sacerdots, fariseus 

hi bisbes, procurant la sua mort dolorosa, stimant 

que si ab promeses de prosperitats no l’havia pogut 

vençre, que ab adversitats lo porien vençre los seus 

ministres. 

 

 

 

Poria subtilment hi piadosa demanar alguna 

ànima devota com era tan insensat hi foll Lucifer, 

que hun home sol, desacompanyat, axí com ell se 

mostrava, digués que tots los regnes del món eren 

sots lo seu domini; y encara, com li dix que·s 

lançàs del més alt del temple, que par que 

semblança de rahó alguna no l’acompanyava per 

a dir tals paraules. Ací podem fàcilment respondre 

que al diable, serpent antiga verinosa, li basta que 

la voluntat nostra hun poch, per poch que sia, del 

seu mortal verí guste; y axí, li bastara que l’humil 

Senyor y benigne li tornàs resposta: «Com se pot 

fer que tu sies senyor de tants regnes?», y que 

dient tals paraules apetís y desijàs lo que·l diable 

li prometia, que tantost la cobdícia de les coses 

promeses li cegara lo arbitre, que·l diable 

semblant als alquimistes li donara entendre lo que 

volia. 

Y axí, per lo semblant, a la segona qüestió podem 

respondre que stimà Lucifer que portant per l’ayre 

lo Senyor se elevaria en vanaglòria, la qual lo juhí 

li obfuscaria per a creure lo que li deya. Axí 

decebé a nostra primera mare, fent-li creure que 

axí com a Déu seria. Perquè, axí com li parlà 

dient per què tenia manament de no menjar 

líberament de totes les fruytes, axí com si fos 

cativa y serventa, tantost se elevà en supèrbia, la 

qual obfuscà la sua pensa, que tantost pogué a les 

sues falses paraules creure. Hi de ací prenem 

saludable exemple que a les paraules que de si són 

males gens no y abandonem les orelles (f. 88b-c). 

 

VCC:Et consummata, id est, superata omni 

tentatione, ad quam explendam Dominus venerat, 

Lucifer non inveniens quid ageret, audito Dei 

nomine reliquit eum, quem tamen nunquam tenuit, 

quia superatus a tentatione cessavit, et recessit ab 

eo tanquam victus et confusus, usque ad tempus; 

postea enim non tantum dolose tentaturus, sed 

aperte per Judaeos eum et in se et in membris suis 

impugnaturus advenit, quia appropinquante 

tempore Passionis persecutionem ei per principes 

sacerdotum suscitavit; non per seipsum solum, sed 

et per alios, ac per organa et instrumenta sua 

propria, coepit eum impugnare, putans eum mortis 

timore dejicere (p.114a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recurrència als passatges equivalents de les traduccions castellana i italiana, que 

no donen compte de l'afegitó corellà, ens permet copsar novament el grau d'originalitat 

del text valencià: 

Montesino:Pues, acabada ya toda la batalla de las tentaciones y vencida, por la qual el Rey de las virtudes 

avía venido al desierto, no hallando ni sabiendo Lucifer qué hazer, oýdo el nombre de Dios, dexó al 

Señor, al qual nunca tuvo sojuzgado; mas, sobrepujado y vencido de su real esfuerço e sabiduría, cessó de 

tentarlo más, e fuesse de allí confuso. E dize el testo que se fue hasta cierto tiempo, que fue para no osar 

después tentarlo por tan engañosa sagacidad, mas para venir claramente a lo perseguir e para tentar assí a 
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él como a los suyos por la mano y persecución de los judíos. E assí lo hizo quando, acercándose el tiempo 

de la passión, conmovió y levantó grandíssima persecución por mano de los príncipes de los sacerdotes 

contra él, encendiendo contra su sancta innocencia la indignación de Judea. E no sólo hizo esto por su 

propria mano e malicia, mas aun por acompañamiento de sus órganos e satélites proprios. E assí començó 

a dar la guerra pensando (según dize sant Grisóstomo)
220

 de vencerlo y echarlo del reyno de Ysrael por 

el temor de la muerte (f. 149b-c). 

 

Sansovino:Et consumata, cioè superata ogni tentatione, alla quale compire era venuto il Signore, 

Lucifero, non sapendo più che fare, udito il nome di Dio, lo lasció, il quale, nondimeno non tenne mai; 

perché, superato dalla tentatione, cessò et si partì da lui come vinto et confuso fino a un certo tempo, et 

per doverlo poi tentare, ma non così fraudolentemente, ma apertamente per i giudei venne, et in persona 

et ne membri suoi, perché appressandosi il tempo della passione, suscitò contra Christo persecutioni per i 

principi de sacerdoti. Et non da sé solo, ma per mezzo d’altri, et co suoi propri stromenti, cominciò a 

impugnarlo pensando di vincerlo con la paura della morte (f. 66d). 

 

 

Veiem, finalment, el text de la versió portuguesa, que segueix també fidelment 

l'original, per bé que insereix en el bell mig d'aquest passatge la traducció d'una porció 

textual que en el text llatí figura més endavant, i en què destaquen dues citacions 

patrístiques: la primera, atribuïda a sant Joan Crisòstom, prové en realitat del Pseudo-

Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 5 (PG 56, col. 668); la segona, més breu, 

està presa de sant Agustí, Enarrationes in Psalmos, In psalmum LXI enarratio: sermo 

ad plebem (PL 36, col. 0743): 

 

Alcobaça:E acabada tôda a temptaçom, por a qual o Senhor veera, scil., pera a acabar e lançar fora, nom 

achando Lúcifer que mais fezesse e ouvindo nomear o Senhor, leixou aquel que nunca el teve, porque, 

vencido da temptaçom, leixou-o e, vencido e confuso, cessou por uũ tempo e partiu-se dêle. Segundo 

Crisóstomo, nom se partiu o diáboo por obedeecer ao mandado do Senhor Jesu Cristo, mais a diviindade 

de Cristo e o Santo Spíritu, que era em êle, o lançou dali. A qual cousa aproveita a consolaçom nossa, 

porque el nom tempta os homeẽs que de Deus som quanto el quer, mas quanto Cristo permite e nom lhe 

contradiz. E se o consente temptar alguũ pouco por nosso proveito, empero el o empuxa, porque sabe a 

nossa fraqueza, porque nom quer sofrer que sejamos temptados aalém daquelo que nós podemos sofrer. 

878. Onde Agustinho: “Se o diáboo podesse empeecer tanto quanto quer, nom lhe escaparia alguũ 

justo”. Em estas três passadas já ditas, em as quaaes ainda se exercita a cavalaria dos cristaãos, é 

acabada tôda a temptaçom em estas três cousas, scil., na gula, soberva e avareza; e tôdolos deectos e 

pecados som ajuntados em êstes três, as sementes dos quaaes se devem tirar logo no comêço dêles. Se-

gundo testemunha Joam, todo pecado que no mundo há ou é cobiiça da carne, ou cobiiça dos olhos, e 

soberva de vida; ao qual dardo de três quinas do imiigo devemos de contrapoer uũ scudo de três cantos, 

porque per jejuũ empuxemos a cobiiça, e per oraçom a soberva, e per esmola a avareza. 

E assi como aquêle velho imiigo se partiu do Senhor per alguũ tempo, e ao tempo da sua paixam 

tornou, nom encubertamente e per engano, mas claramente, e o puniu per seus ministros e servidores os 

Judeus, pensando que per temor da morte o havia de derribar... (f. 85a-b). 
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 No hem localitzat el passatge referit en l'obra de sant Joan Crisòstom. És probable que es tracte d'un 

error del traductor castellà motivat pel fet que el passatge que segueix el text reportat conté una citació 

atribuïda, precisament, a aquest patriarca i sant grec de brillant oratòria. 
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Hem tingut ocasió de veure fins ara exemples en què el traductor valencià completa 

determinats continguts del text llatí aportant passatges que reforcen alguns punts del 

comentari de Ludolf que Corella jutja poc treballats. A continuació, centrarem l’atenció 

en dues porcions textuals introduïdes pel traductor valencià que ens permeten il·lustrar 

la voluntat que mostra sovint Corella de deixar constància de l'existència d'altres 

interpretacions teològiques sobre els fets evangèlics que són objecte de comentari. El 

primer exemple que adduirem prové del capítol tercer («De les sposalles de la Senyora 

nostra, Verge Maria», §3), en què, després d'afirmar que Maria i Josep pertanyien al 

mateix llinatge, el frare saxó fa qüestió de la virginitat del sant matrimoni, per 

concloure, ajudant-se d'un passatge de sant Agustí d'Hipona, que abans de la celebració 

de les núpcies ambdós tenien el propòsit de fer vots, però que encara no els havien fets, 

i que, després de casats, conegueren per revelació el propòsit que tenien i decidiren 

portar-lo a la pràctica i romandre verges. 

En la versió valenciana, el mestre en sacra Teologia tradueix aquest argument de 

Ludolf, i per justificar que «fon entr·ells verdader matrimoni», remet a l'extens 

comentari que dedica a aquest afer Pere Llombard (c. 1100-1160), conegut com a 

«Mestre de les Sentències», en el quart llibre del seu Sententiarum libri quatuor, centrat 

en els sacraments (veg., per ex., PL 192, cols. 0915-0916 i 0917-0918). D'altra banda, 

tot i seguir el text llatí, com hem advertit, Corella no s'està de fer un aggiornamento 

teològic de l'assumpte, tot deixant constància de l'existència d'altres doctors més propers 

en el temps, «més moderns», que defensen que la mare de Déu havia votat virginitat al 

ventre matern estant: 

Primer:Alguns doctors opinen que Joseff y la 

Verge sposa cosins germans eren. Y fon entr·ells 

verdader matrimoni, segons largament lo Mestre 

de les Sentències y altres declaren.Y comunament 

dien que la sacratíssima Verge en prepòsit lo vot 

de virginitat tenia, y que, axí, consentí al 

matrimoni perquè no tenia encara la verginitat 

votada; y axí, de Joseff scriven que semblant 

prepòsit portava, y que en lo matrimoni 

consentiren, remetent lo seu prepòsit y tot lo que 

desijaven a la voluntat divina. Y axí fon en ells 

verdader matrimoni, ab verdader contracte de 

presents paraules. Sabent aprés la hu de l’altre lo 

prepòsit que de virginitat tenien, ab voluntats 

concordes virginitat votaren. 

Y, ab tot que molts excel·lents doctors axí opinen, 

però altres moderns subtilment consideren que la 

verge Senyora nostra votà virginitat en lo ventre 

de sa mare, perquè tingué ús de rahó perfeta. Y, 

VCC:Ambo autem de eadem tribu erant, quia 

ambo a David descenderant; sed Maria per Nathan, 

et Joseph per Salomonem. 

Et licet Joseph etiam cogeretur ad matrimonium 

contrahendum, secundum temporis illius modum, 

tamen habebat virginitatem in desiderio et 

proposito, sed nondum expresserat in voto. 

Contraxit itaque matrimonium cum Virgine, 

commitens se voluntati divinae. Et postmodum ex 

divina revelatione Joseph agnovit propositum 

Mariae, et tunc ex communi consensu voverunt 

virginitatem servare.  
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aprés del matrimoni, fon-li revelat que Joseff tenia 

ferm prepòsit de ésser verge, y que may lo deute 

matrimonial demanaria. Y axí, li donà son cors y 

consentí éser muller sua, certificada per lo Sperit 

Sant que Josef, sabent lo seu vot, tantost votaria la 

virginitat que tenia en prepòsit. Y axí, entre la 

Senyora, verge donzella, y entre Joseff ab paraules 

de present fon verdader matrimoni, la virginitat de 

abduys tostemps salva (f. 12d-13a). 

Unde secundum Augustinum, Maria et Joseph 

antequam facta esset mutua desponsatio, 

virginitatem servare proposuerunt, et uterque 

consensit in matrimonium, revelatione Spiritus 

Sancti. Nec aliter consensisset in alterum, nisi 

docente Spiritu Sancto, alter alterius cognovisset 

propositum; sed postea uterque propositum suum 

exprimens verbo, Deo voverunt virginitatem (p. 

14a). 

 

El contrast amb la resta de traduccions romàniques, que segueixen amb més o menys 

literalitat el text llatí, permet posar en valor també en aquest cas les innovacions 

efectuades en la versió valenciana. Hi destaca només la singularitat en aquest punt de la 

traducció portuguesa, que ofereix una traducció abreuja del passatge, en què es dóna 

compte només de la citació agustiniana: 

Montesino:Es de notar que la bienaventurada virgen María fue desposada con Joseph, varón de su tribu y 

de su linaje, porque, según la Ley, la muger no podía casar con varón de otro tribu quando heredava la 

casa de su padre y le pertenecía por derecho de ser la mayor e por sucessión. E, porque la Virgen 

bienaventurada fue hija de Joachim sola sin otros hermanos e sucessora de sus bienes, por tanto era 

constreñida según la Ley a casar con varón de su propio linaje de David. E assí, entrambos eran de una 

mesma parentela, porque entrambos descendían de David, sino que la virgen María venía de David por la 

linea de Nathán e Joseph venía por la linea de Salomón. 

E, no embargante que Joseph era también constreñido a contraer matrimonio según la costumbre de 

aquel tiempo, desseo e propósito tenía de guardar virginidad; mas, como aún no lo avía publicado por 

voto, desposose con la Virgen, dexándose todo a la voluntad de Dios. Y después, por revelación celestial 

conosció el propósito de su esposa, y entonces, de consentimiento común, entrambos prometieron al 

Señor guardar virginidad perpetua. 

E sobre esto dize sant Augustín: «La gloriosa virgen María e Joseph antes que se desposassen 

propusieron de guardar virginidad, y entrambos a dos consintieron en el matrimonio por revelación del 

Spíritu Sancto. E no es de creer que estando la Virgen e Joseph de tal propósito consintieran en los 

desposorios por palabras de presente, sino porque por la gracia del Spíritu Sancto el uno conosció el 

propósito del otro. Mas después entrambos prometieron virginidad a Dios, esprimiendo y declarando cada 

uno por palabra su propósito» (ff. 18d-19a). 

 

Sansovino: Fu adunque la Vergine sposata a Iosef, suo marito, della sua tribù, perché la donna non si 

poteva maritare a huomo d’altra tribu quando scadeva a lei la heredità paterna. Percioch’ella, che fu sola 

figliuola di Cioachim, succedeva al padre nella heredità, et però per legge era costretta a maritarsi in 

huomo della sua tribù. Amendue erano d’una medesima tribù, perch’amendue erano discedi da Davit, ma 

Maria per Nacham, et Iosef per Salomone. 

 Et ancora che Iosef fosse costretto a maritarsi secondo del modo di quei tempi, nondimeno era suo 

proposito di mantener la verginità, ma non haveva ancora di ciò fatto voto. Contrasse per tanto il 

matrimonio con la Vergine, et si rimesse al voler di Dio. Et da poi per divina revelatione Iosef conobbe il 

proposito di Maria, et allora di comun consenso d’amendue fecero voto di vivere in castità et virginità. 

 Onde dice Agostino: «Et Maria et Iosef, inanzi che si facessero le parole dello sposalitio, fecero 

proponimento di conservar la virginità, et l’uno et l’altro consentì al matrimono per revelatione del Spirito 

Santo. Et l’uno non harebbe acconsentito all’altro, se in ciò instroendoli il Spirito Santo, non havessero 

conosciuto il proposito l’un dell’altro (f. 5c-d). 

 

Alcobaça:E como quer que, segundo Agostinho, assi Maria como Josep, ante que fôssem 

esposados, prometessem guardar virgiindade, empero, per revelaçom do Spíritu Santo, 

consentirom em o casamento e de outra guisa nom consentira alguũ déles, salvo porque, per 

graça do Spíritu Santo, uũ soube o propósito do outro. E depois, declarando cada uum o seu 

per palavra, prometerom ambos a Deus virgindade (f. 10b).  
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Finalment, el capítol catorzé («Com tornà lo Senyor de Egipte, y del principi de la 

penitència de Johan Baptista» ens forneix el segon exemple a què recorrerem per a 

il·lustrar les addicions que incorpora el traductor valencià amb la finalitat de deixar 

constància d'interpretacions teològiques sobre els fets sotmesos a comentari que el frare 

saxó no ha pres en consideració. Així, en traduir el passatge de la VCC en què Ludolf 

dóna compte de com la sagrada família travessa el desert (§6), Corella al·ludeix a la 

possibilitat que Jesús i sant Joan Baptista, que feia allí vida eremítica des de ben menut, 

hagueren pogut parlar, circumstància que, com es pot comprovar, no consta en el text 

llatí, ni tampoc en cap altra de les versions romàniques
221

. De més a més, com es pot 

comprovar a continuació, el traductor valencià amplia el passatge referint les penalitats 

patides per Jesús, redemptores del pecat original, i, per tal d'arredonir aqusta idea, 

al·ludeix al verset de Sl 87, 16: 

Primer: Hi seguint la tenor evangèlica, arribaren 

los peregrins Josef, Jesús y la verge Mare a la terra 

de Israel, segons havia manat l’àngel, ab molts 

treballs, angústies y penes, que bastaven, puys lo 

Senyor les sostenia, natura humana rembre. 

Verificava aquell parlar del psalmista: «Pobre só, 

y en treballs comence en la joventut mia.» Passen 

lo flum Jordà, y doctors opinen que los dos 

infants en lo desert parlaren: Jesús y lo seu 

baptista. 
No havia dit a Josef l’àngel en quina terra de Israel 

reposarien. Volia tornar a Josef altra vegada, 

perquè moltes vegades sentís la consolació 

angèlica, y que ab lo decret de l’àngel fos més cert 

del que faria que per la prudència humana(f. 57a). 

VCC:Joseph autem et Maria, cum puero Jesu 

transeuntes Jordanem, venerunt in terram Israel, 

secundum Angeli jussionem. 

 

 

 

 

 

 

 

Non enim determinaverat Angelus, in quo loco 

terrae Israel, nec nominaverat aliquam civitatem 

determinate, ut dubitante Joseph, iterum 

reverteretur, et ex reversione Angeli instruentis 

eum de loco, Joseph ex frequentiori visitatione 

Angeli, et locutione cum eo, certior redderetur, et 

magis consolaretur (p. 70b). 
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Montesino: Pues, tornando agora a la ystoria, el sancto Joseph e la Reyna celestial con el infante Jesú 

passaron el Jordán e vinieron por el mandamiento del ángel a la tierra de Ysrael, ca el ángel no determinó 

a Joseph do avía de hazer assiento, ni le avía nombrado determinada cibdad. Y esto fue porque, dubdando 

Joseph del lugar más seguro, tornasse otra vez a consultar con el ángel quál fuesse la voluntad de Dios 

cerca de su morada, e, assí mesmo, porque de tal freqüentación de hablar con el ángel que lo enseñava 

quedasse más cierto e más consolado en lo que avía de hazer (f. 94a). Alcobaça:Joseph e Maria com o 

Moço Jesu, passando o rio de Jordam, veerom aa terra de Israel,segundo lhes mandara o ângeo. Nom 

determinara pero o ângeo lugar assiinado, por tal que duvidasse Joseph e que tornasse outra vez a el o 

ângeo, e assi, da visitaçom sua mais ameüdada, Joseph fôsse mais certo e mais consolado (f. 

48c).Sansovino:Ora Iosef et Maria con Giesù, passando il fiume Giordano, vennero nella terra di Israel, 

secondo il comandamento dell’angelo. Et l’angelo non gli disse nominatamente in che luogo della terra 

d’Israel, né gli nominò città alcuna, intanto che Iosef, non sapendo se ne tornava adietro, ma di nuovo 

instrutto dall’angelo, et spesso consolato da lui et per lo parlar spesso con lui, fu fatto certo (f. 40a). 
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6. Addicions, meditacions, contemplacions 

Clourem l'estudi traductològic del Primer del Cartoixà centrant l'atenció en l'anàlisi 

d'un dels nuclis relacionats amb el fenomen de l'addició o reelaboració que més fecunds 

resulten en la versió valenciana, i que més importància cobren a l'hora de valorar la 

rellevància i l'originalitat del trasllat corellà. Ens referim, en efecte, als passatges de 

caràcter contemplatiu que el teòleg valencià incorpora a la seua traducció, bé per 

iniciativa pròpia, en forma d'addició, bé –com ocorre amb major freqüència– a partir del 

fragment contemplatiu que presenta el text llatí, que serveix d'estímul per al text 

alternatiu de la traducció, en què Roís de Corella, bon coneixedor dels gustos dels seus 

lectors i de la tècnica de meditació franciscana, amplifica i decora l'escena inicial amb 

tot luxe de detalls pintorescos i casolans, que entronquen directament amb l'espiritualitat 

basada en la senzillesa, la pobresa i la humilitat pròpies dels fills de sant Francesc 

d'Assís. La incorporació ça i lla d'aquests passatges ens permet descobrir, enmig de 

l'activitat de traducció, el Corella escriptor de prosa retoricada i elegant, i és possible 

que també la seua opció final per la pietat afectiva franciscana
222

, tan arrelada en 

l'espiritualitat valenciana i en les obres que van contribuir a alimentar-la: principalment, 

les vides de Crist del frare franciscà Francesc Eiximenis i de la monja clarissa sor Isabel 

de Villena, abadessa del monestir de la Trinitat de València. 

De fet, com ha posat de relleu Albert Hauf en estudiar aquestes vides de Crist 

valencianes en relació amb la principal font franciscana, les Meditationes vitae Christi 

pseudo-bonaventurianes, «els resultats d'una comparació sistemàtica dels fragments 

d'ambdues VC catalanes derivats de les MVC (...) palesen que els dos autors catalans, no 

solament no censuren ni retallen els elements casolans i pintorescs característics del 

sentiment franciscà, ans, ben al contrari, s'hi esplaien i adeliten amb tota l'ànima, afegint 

detalls nous i espletant altres fonts que fins i tot superen en ingenuïtat i tendresa les de 

l'estímul inicial» (1990: 48). És per això que, segons aquest mateix estudiós, la difusió 

per terres valencianes de la versió llatina de la VCC, que es basa també en les MVC però 

que en retalla els passatges de major abrandadament afectiu per tal de donar prioritat a 

una nova orientació espiritual basada en els mores o costums, no aconseguí alterar 
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 Convé no oblidar en aquest punt que la dedicació en l'última etapa de la seua vida a la traducció d'una 

obra tan del gust de la pietat dels franciscans com és la VCC no sembla gens casual, ni tampoc el fet que 

decidira passar els seus darrers anys reclòs en una cel·la del monestir de sant Francesc de València, on 

hom va inventariar a la seua mort, entre mobles i robes, «molts libres de teologia i altres», que «lo dit 

defunct, en sa vida, donà als frares de sanct Francesc», així com «set-cents uitanta volums, que són lo 

Quart e lo Primer del Cartoixà»  (Riquer 1985: IV, 118). 
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l'encuny de l'espiritualitat de la València tardomedieval, poc porosa a la devotio 

moderna: «L'obrada del Cartoixà va caure damunt terra ben amarada, i ajudà a divulgar 

l'exegesi tropològica i l'interès per la vida i passió de Crist, però no determinà cap canvi 

sobtat de perspectives ni modificà gaire la pregona empremta que la pietat cistercenca i 

franciscana i l'afectivitat augustiniana ja havien deixat al nostre país» (Hauf 1990: 49). 

Així doncs, si atenem a la vitalitat de la fèrtil espiritualitat autòctona, irrigada 

secularment amb les aportacions de la millor tradició contemplativa monàstica, no ens 

ha d'estranyar que Roís de Corella, en difondre en llengua vulgar aquesta obra 

representativa de la nova orientació espiritual de caire més intimista, que és la VCC, 

decidira introduir certs canvis per tal d'aclimatar-la tant a la sensibilitat de la cultura 

receptora com als gustos i la formació ascètica dels devots valencians, deutors de les 

aportacions dels seguidors de sant Bernat, sant Francesc i sant Agustí. 

Tot fa indicar, per tant, que amb la traducció de Corella es completa el cercle, i que 

aquells elements de pietat afectiva provinents de les MVC que Ludolf havia ignorat per 

considerar-los desproporcionats, retornen al text de la VCC de la mà del traductor 

valencià, que a l'hora de reescriure els passatges espirituals beu de les deus de la tradició 

de la literatura contemplativa local, fortament inspirada, al seu torn, pel mètode de 

meditar franciscà propugnat per les MVC. 

La finalitat d'aquest apartat és, precisament, verificar la hipòtesi apuntada, tot posant 

en relació aquests fragments que Roís de Corella afegeix o reelabora en la versió 

valenciana amb la font de les MVC i els textos de la tradició autòctona inspirats per 

aquesta, en especial les Vitae Christi de fra Francesc Eiximenis i de sor Isabel de 

Villena, que van poder servir de model per a les reelaboracions corellanes. Això no 

obstant, atés que són tan nombrosos els passatges d'aquesta naturalesa que seria difícil 

donar bon compte de tots, hem decidit, a tall d'il·lustració, centrar l'estudi en els tres que 

s'integren en el capítol tretzé, «Com lo Senyor fogí en Egipte», pel fet que constitueixen 

una unitat de significació que exemplifica a la perfecció aquesta intervenció creativa del 

mestre en sacra Teologia. 
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6.1. La traducció corellana dels tres fragments contemplatius del capítol XIII de  

la VCC 

El capítol tretzé de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia conté dos grans nusos 

argumentals, la fugida del Senyor a Egipte i la matança dels sants innocents, que són 

presos del text evangèlic de sant Mateu (2, 13-18), l’únic dels evangelistes que recull 

aquests fets de la infantesa de Jesucrist. El frare cartoixà expandeix l’esquifit nucli 

evangèlic inicial recorrent a: 1) dos dels mètodes de l’exegesi bíblica: el moral, que 

aplica per a explicar el significat de la fugida del Senyor i de la matança dels innocents 

(que Corella omet en la seua traducció), i el místic, que fa servir per a glossar la fugida a 

Egipte i el plor de Raquel (que Corella reelabora); 2) la inclusió de reflexions motivades 

per l’episodi de la matança dels innocents, com ara la distinció de tres tipus de màrtirs o 

la identificació dels imitadors d’Herodes; 3) la incorporació de la història piadosa dels 

lladres assaltadors de camins, que no deixa de ser sorprenent, si atenem al fet que 

Ludolf de Saxònia tendeix a prescindir dels textos apòcrifs; i 4) l’assimilació quasi 

integral del capítol XII de les MVC, en què destaquen tres passatges contemplatius: el 

primer –a penes insinuat– segueix l’aparició en què l’àngel amonesta Josep perquè fuja 

a Egipte amb Jesús i Maria; el segon se centra en les penalitats del camí, i, finalment, el 

tercer dóna compte de la pobresa que presideix la vida d’expatriats en les terres 

egípcies. 

 

6.1.1La primera contemplació: l’apressat despertar de Jesús i la fugida a 

Egipte 

 

El capítol s’inicia amb l’aparició de l’àngel a Josep en somnis, passatge que Ludolf 

de Saxònia pren directament del text de les MVC: 

 

Cum ergo pergerent versus Nazareth, nescientes 

adhuc super hoc consilium Domini, et quod 

Herodes pararet se ad necem pueri Jesu, Angelus 

Domini apparuit Joseph in somnis, dicens ei, ut 

cum puero et matre fugeret in Aegyptum, quia 

Herodes volebat animam pueri perdere. Joseph 

vero evigilans, et excitans matrem, dixit ei. Ipsa 

incontinenti surgens, nulla mora contracta, voluit 

iter arripere: concussa enim sunt ad hanc vocem 

viscera ejus, et circa filii sui salutem nolebat 

negligens inveniri (MVC, c. 12). 

Cum ergo Maria et Joseph pergerent versus 

Nazareth, nescientes adhuc super hoc consilium 

Domini, et timor jam de Puero inciperet dilatari, 

Angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens 

ei, ut surgens acciperet Puerum, et Matrem ejus, et 

fugeret in Aegyptum; futurum est enim ut Herodes 

quaerat Puerum ad perdendum eum. (...) Joseph 

vero evigilans, Matrem excitat, et quaecumque 

ipse ab Angelo audierat, ei narrat. Ipsa vero 

incontinenti, et nulla mora contracta, surrexit, et ad 

iter arripiendum se disposuit. Concussa sunt enim 
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ad hanc vocem omnia viscera ejus, et etiam circa 

salutem Filii, nolebat negligens saltem inveniri. 

(VCC, p. 64a-65a). 

Després d’haver deixat constància de l’impacte emocional que causa en santa Maria 

la notícia de la fugida en plena nit, l’autor de les MVC estimula el lector a endinsar-se 

en la contemplació d’aquesta escena, i mostra només el primer pas de l’exercici 

espiritual: la imatge de l’infant despertat de nit sobtadament, que ha de servir d’estímul 

a la iniciativa personal del lector. Ludolf, en el seu profitament d’aquest opuscle, reforça 

el patetisme de l’escena inicial introduint la menció del plor infantil, i, a partir de les 

possibilitats insinuades, desenvolupa tot un passatge contemplatiu centrat en el 

desconsol de Maria: 

 

Conspice, et meditare praedicta, et infrascripta, 

et quomodo puerum Jesum dormientem 

elevant, et compatere ipsis et attende hic 

diligenter, quia multa et bona considerare potes 

in praesenti negotio (MCV, c. 12). 

 

 

Conspice et meditare ista, et quomodo puerum 

Jesum dormientem Mater elevat, et Puer, sic 

importune excitatus, plorat; et compatere ipsis, 

si qua in te sunt viscera pietatis! Cogita quae 

consolatio Matri esse poterat, quando ipsa 

puella delicata, quae de partu recenter 

surrexerat, in terram longinquam, per vias 

asperas et incognitas, cogebatur fugere, quando 

Puerum tenellum, sic per vias longas cogebatur 

circumferre; quando inter idolatras 

compellebatur manere (VCC, p. 65a). 

 

En la seua traducció d’aquesta primera contemplació, Roís de Corella, bon 

coneixedor de la tècnica de meditació franciscana, amplifica i reelabora notablement el 

text de la VCC, i hi introdueix diverses troballes ben efectives que doten la 

contemplació d’una major plasticitat i també d’un major patetisme, sempre amb la 

voluntat de despertar l’empatia del lector a través de la descripció detallada d’una 

escena digna de commiseració. Fet i fet, es tracta de fer volar la imaginació piadosa per 

a desenvolupar les «multa et bona» que les MVC es limiten a apuntar, i que Ludolf 

expandeix només de forma continguda: 

 

Desperta’t, ànima devota! Pensa en què pots servir al fill y a la mare. Dormia lo delicat infant en los 

pits de la sua verge Senyora. Plora quand lo desperta; plora la mare, plora Joseff y tots ploren. 

Desempacha a bolcar lo fill la Verge sposa, abraça’l y besa’l, y diu al seu spòs que desempache. 
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Y, en tant que Joseff apparellava la somera, posà los genolls en terra la humil simple coloma, y al fill 

Déu endreçà tals paraules, mirant lo retaule de la sua deífica luminosa cara: «O, fill de Déu unigènit, y 

fill meu, Déu verdader y home, rey del cel y de la terra, y special rey y senyor del regne de Judà! Com 

dexes lo teu regne? Universal redemptor y salvador de tots los hòmens, vols fogir d’hun home, 

creatura tua? Fill meu, Déu meu, delliurist los teus avis de la captivitat de Egipte, y has-los guiat per 

lo desert en aquest teu regne, y ara vols fogir de la tua pròpia terra y per lo desert anar en Egipte, gent 

no coneguda, idolatre, a tu y al teu poble enemiga? Però Déu infinit, senyor y fill meu, los secrets de 

la tua profunde sapiència ignoren les tues creatures, y yo, mare tua, sinó quand la tua infinida bondat 

los revela». 

Ja tenia lo fill en los braços la piadosa Verge mare, y ab lo mantell lo cobria. Y en semblants paraules 

a Joseff parlava: «Anem, spòs meu, y no sperem lo dia. La lum portam que tot lo món il·lumina». Y 

per ço vol anar a Egipte, que tenebres significa. 

Desperta’t, ànima cristiana! Contempla y mira, segueix y acompanya aquesta verge mare donzella per 

los deserts, per camins aspres, dormint en les scures silves entre leons, ósos y tigres, entre gent 

bàrbara, cruel y feroce, de recels temerosos circuhida. Qualsevol moviment que sentia li semblava que 

la gent y cavallers d’Herodes la circuhien (Primer, f. 52c-d). 

 

Notem en primer lloc que, si Ludolf de Saxònia havia reforçat el patetisme de les 

MVC fent referència al plor de l’infant («et Puer, sic importune excitatus, plorat»), 

Corella fa un pas més i accentua l’emotivitat de l’escena implicant també en l’efusió 

lacrimògena els pares de la criatura: «Dormia lo delicat infant en los pits de la sua verge 

Senyora. Plora quand lo desperta; plora la mare, plora Joseff y tots ploren» 

(Primer,f.52c). L’actuació de Corella, fet i fet, no difereix massa de la de sor Isabel de 

Villena en la seua Vita Christi, la qual, en imaginar aquest mateix passatge, presenta 

sant Josep «tremolant e plorant» (VCV, I, c. LXXXII, 325)
223

 després de l’aparició 

angèlica, a la verge Maria que «ab multissimes làgrimes mirava lo Fill seu», i a l’infant 

que «per lo trencament del son e per lo sobtós e cuytat despertament, se prengué a 

plorar» (VCV, I, LXXXII, 330). 

Superat el sotrac inicial, Josep i Maria s’han d’afanyar a enllestir els preparatius del 

viatge per tal d’aprofitar en la partença les hores de foscor. En la meditació de Corella, 

«desempacha a bolcar lo fill la Verge sposa, abraça’l y besa’l», i espera que Josep estiga 

aviat tenint «lo fill en los braços» (Primer,f. 52c); de la mateixa manera, en l’escena 

narrada per l’abadessa de la Trinitat, «la Senyora vestí lo seu Fill e bolca’l (VCV, 

LXXXII, 331), i «tornant-lo a besar ab molta compassió, prengue’l al braç, affalagant-lo 

ab molta amor» (VCV, LXXXII, 330). Sor Isabel estimula contínuament la pietat del 

lector remarcant el fred que pateixen el vell Josep i, sobretot, Jesús, la robeta del qual 

                                                           
223

 Per a totes les citacions de la Vita Christi de sor Isabel de Villena faig servir l’edició de Ramon Miquel 

i Planas (1916). He adaptat la transcripció original als criteris d’edició de textos catalans medievals 

vigents actualment. 
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era «tan poca e tan pobreta que no·l podia molt calfar ni guardar del fret». Si la Maria 

de la VCV, per resguardar Jesús de «la fredor de la nit», «posà-li un drap doble al cap», 

no és menor la sol·licitud de la Maria imaginada per Corella, que «ab lo mantell lo 

cobria». 

D'altra banda, en la contemplació del teòleg valencià s’escola un element pietós que 

formava part de la iconografia tradicional, «la somera» que «Joseff apparellava», i que 

els resulta de gran ajuda durant el viatge a Egipte. Aquest animal, que en la segona de 

les contemplacions reelaborades per Corella en aquest capítol adquirirà un protagonisme 

inesperat, com veurem més endavant, es trobava ben radicat en aquest passatge de la 

vida de Jesús en la literatura contemplativa nostrada, malgrat que no és d’origen 

evangèlic. Albert Hauf (1990: 337-338) ha fet notar com en la Vita Christi d’Eiximenis 

«... lo prom beneyt comprà un asnet, qui portava lur vianda», mentre que en la de 

l’abadessa de la Trinitat, per remarcar possiblement la pobresa de la sagrada família, és 

santa Ana qui, en acomiadar-se de la seua filla, li regala «una somereta», que cal sumar 

a tot un seguit de viandes: «lo pa que·s trobà en casa», «una cistella d’ous», «rayms e 

magranes», «una cistella ab altra fruyta fresca» i «civada per a la somera» (VCV, I, c. 

LXXXIII, 335). 

Roís de Corella imagina com mentre Josep aparella la somera, «la humil simple 

coloma», posats els genolls en terra i els ulls en «lo retaule» de la «deífica luminosa 

cara» del seu fill Jesús, prorromp en una oració adolorida, que potser caldria posar en 

relació amb la llarguíssima oració que, amb una coloració semblant, pronuncia Maria en 

la Vita Christi d’Isabel de Villena l’instant abans de despertar l’infant (VCV, I, 

c.LXXXII, 327-330). Siga com siga, la introducció d’aquest fragment declamatori, en la 

línia de la tècnica propugnada per les MVC, confereix a l’escena una major teatralitat, i 

fa que la contemplació guanye en vivacitat i en tensió dramàtica. 

La tècnica contemplativa franciscana propugnada en les MVC, que és assimilada en 

la teoria i en la pràctica per Ludolf, consisteix a esperonar el lector a l’exercitació 

espiritual a través de la lectura pausada, cordial i insistent, rumiada, de fragments 

contemplatius que contenen, descrites amb tot luxe de detall, representacions 

imaginàries d’aquells passatges de la vida de Crist que més poden despertar en el lector 

l’empatia i la commiseració, sobretot les penalitats i la pobresa de la infantesa, com és 

el cas, o el sofriment en la Passió. Es tracta, per tant, d’una tècnica gairebé pictòria 

destinada a aconseguir l’elevació en la contemplació divina de les ments d’imaginació 

més àrida. 
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 Segons les recomanacions metodològiques contingudes en els proemis de les MCV i 

de la VCC, per tal d’exprimir al màxim les possibilitats d’aquesta tècnica, hom ha de 

concentrar les seues capacitats intel·lectives en els fets descrits amb una força tal que 

acabe per transportar-se mentalment al lloc i al moment en què aquests s’esdevenen, 

trencant les barreres de l’espai i del temps. Es tracta de meditar els fets i les paraules 

lentament, amb diligència cordial, i com si els veiérem amb els nostres ulls i els 

escoltàrem amb les nostres orelles
224

. 

Roís de Corella, bon coneixedor de la tècnica, ajuda el lector a fer aquest dificultós 

viatge mental. La contemplació apareix emmarcada per dues admonicions al lector 

(«Desperta’t, ànima devota!» i «Desperta’t, ànima cristiana!»), que l’obrin i la tanquen, 

i que apropen el lector al context espacial i temporal dels fets narrats. De la mateixa 

manera que Josep, Maria i Jesús es desvetlen en la nit i aparellen les coses necessàries 

per a emprendre la fugida a Egipte, el lector de la contemplació, que també dormia, s’ha 

de despertar i pensar de quina manera pot «servir al fill y a la mare» en els preparatius 

del viatge. L’activitat del lector en l’escena dels fets que proposa el teòleg valencià, 

però, no es limita a la contemplació «presencial» recomanada per les MVC, sinó que, 

fent una passa més, el fa partícep dels fets narrats, implicant-lo en l’acció, amb una 

interessant assumpció de la vida activa dins de la contemplativa. De fet, no només ha de 

«contemplar i mirar» l’escena, sinó també «seguir i acompanyar» la «verge mare 

donzella» pels perillosos camins d’Egipte. 

En el fragment final de la primera contemplació, Roís de Corella incideix de nou en 

el «compatere ipsis, si qua in te sunt viscera pietatis!», que demanava Ludolf, i 

amplifica i reelabora el fragment escrit pel cartoixà de Saxònia, amb una construcció de 

la por de Maria que supera en tensió dramàtica la de l’original llatí: 

 

Primer:Desperta’t, ànima cristiana! Contempla y 

mira, segueix y acompanya aquesta verge mare 

donzella per los deserts, per camins aspres, 

dormint en les scures silves entre leons, ósos y 

tigres, entre gent bàrbara, cruel y feroce, de recels 

temerosos circuhida. Qualsevol moviment que 

sentia li semblava que la gent y cavallers 

d’Herodes la circuhien (f.52d). 

VCC:Cogita quae consolatio Matri esse poterat, 

quando ipsa puella delicata, quae de partu recenter 

surrexerat, in terram longinquam, per vias asperas 

et incognitas, cogebatur fugere, quando Puerum 

tenellum, sic per vias longas cogebatur 

circumferre; quando inter idolatras compellebatur 

manere (p. 65a). 

                                                           
224

 «Tu autem si ex his fructum sumere cupis, toto mentis affectu, diligenter, delectabiliter, et morose, 

omnibus aliis curis et sollicitudinibus tunc omissis, ita praesentem te exhibeas, his quae per Dominum 

Jesum dicta vel facta sunt, et ex his quae narrantur, ac si tuis auribus audires, et oculis videres, quia 

suavissima sunt ex desiderio cogitanti, et multo magis gustanti. Et ideo quamvis multa ex his tanquam in 

praeterito facta narrantur, tu tamen omnia tanquam in praesenti fierent, mediteris: quia ex hoc majorem 

sine dubio suavitatem gustabis. Lege ergo quae facta sunt, tanquam fiant; pone ante oculos gesa praeterita 

tanquam praesentia, et sic magis sapida senties et jucunda» (VCC, «Prooemium», p. 9a). 
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Corella incrementa els perills i les dificultats del viatge esmentats per Ludolf. Com 

sor Isabel de Villena, fa dormir Maria «en les scures silves», i es fa ressò també de les 

satvatgines que, segons la tradició apòcrifa, troba pel camí. 

Per tal d’insistir en el funcionament de la meditació franciscana, potser no fóra del 

tot ociós reportar en aquest punt un fragment de la Vita Christi de la monja clarissa de la 

Trinitat que presenta notables concomitàncies amb aquesta contemplació corellana: 

 

E, com la Senyora hagué un poch reposat, levà’s sa senyoria, ansiosa del camí; e, venint la nit, 

endreçaren de partir. E, anant per aquella espessura del desert, enfosquia’s la nit en tant que 

escassament veyen lo camí, e sentien bramar los leons e chiular les serpents e adular los altres 

animals; les quals coses natura humana sentir no pot sens molta alteració, per què la Senyora  Reyna 

fon forçada de dir: «Timor et tremor venerunt super me»; car gran por e tremolament sentia en sa real 

persona de la feredat de les bèsties que sentia ab les pròpries orelles, tement molt no li vinguessen 

davant; perquè, posada sa mercé en tanta angústia, recorregué al adjutori divinal (VCV, I, LXXXIIII, 

342). 

 

Reproduïm finalment el text complet d'aquesta primera contemplació acarant la 

versió del traductor valencià amb el text llatí i, a continuació, els passatges equivalents 

de les altres traduccions romàniques, que segueixen el text original amb un elevat grau 

de fidelitat: 

 

Primer:Desperta’s Joseff a les paraules de l’àngel, 

y desperta la sua Verge sposa, y ab gran cuyta li 

manifesta lo que l’àngel manava. Alteraren-se les 

entràmenes de la Verge mare, solícita molt més 

que Martha en delliurar lo seu unigènit fill de les 

mans d’Herodes. Desperta’t, ànima devota! Pensa 

en què pots servir al fill y a la mare. Dormia lo 

delicat infant en los pits de la sua verge Senyora. 

Plora quand lo desperta; plora la mare, plora Joseff 

y tots ploren. Desempacha a bolcar lo fill la Verge 

sposa, abraça’l y besa’l, y diu al seu spòs que 

desempache. 

Y, en tant que Joseff apparellava la somera, 

posà los genolls en terra la humil simple coloma, y 

al fill Déu endreçà tals paraules, mirant lo retaule 

de la sua deífica luminosa cara: «O, fill de Déu 

unigènit, y fill meu, Déu verdader y home, rey del 

cel y de la terra, y special rey y senyor del regne de 

Judà! Com dexes lo teu regne? Universal 

redemptor y salvador de tots los hòmens, vols fogir 

d’hun home, creatura tua? Fill meu, Déu meu, 

delliurist los teus avis de la captivitat de Egipte, y 

has-los guiat per lo desert en aquest teu regne, y 

ara vols fogir de la tua pròpia terra y per lo desert 

anar en Egipte, gent no coneguda, idolatre, a tu y 

al teu poble enemiga? Però Déu infinit, senyor y 

fill meu, los secrets de la tua profunde sapiència 

VCC:Joseph vero evigilans, Matrem excitat, et 

quaecumque ipse ab Angelo audierat, ei narrat. 

Ipsa vero incontinenti, et nulla mora contracta, 

surrexit, et ad iter arripiendum se disposuit. 

Concussa sunt enim ad hanc vocem omnia viscera 

ejus, et etiam circa salutem Filii, nolebat, 

negligens saltem inveniri. Conspice et meditare 

ista, et quomodo puerum Jesum dormientem Mater 

elevat, et Puer, sic importune excitatus, plorat; et 

compatere ipsis, si qua in te sunt viscera pietatis! 

Cogita quae consolatio Matri esse poterat, quando 

ipsa puella delicata, quae de partu recenter 

surrexerat, in terram longinquam, per vias asperas 

et incognitas, cogebatur fugere, quando Puerum 

tenellum, sic per vias longas cogebatur 

circumferre; quando inter idololatras 

compellebatur manere. 

Igitur de nocte versus partes Aegypti ire coeperunt, 

quia nox magis quam dies fugae competit; ut sic 

negotium magis occulte fieret, et secretius pericula 

eminentia evaderent, ne scilicet fuga a videntibus 

accusari apud regem posset. Licet enim de hoc 

haberent revelationem divinam, non tamen propter 

hoc debebant omittere, quod poterant facere 

secundum viam humanam. Ecce fugit Christus et 

nocte fugit, ut fuga quae per se difficilis est, noctis 

obscuritate difficilior fiat. Fugit autem in 
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ignoren les tues creatures, y yo, mare tua, sinó 

quand la tua infinida bondat los revela».   

Ja tenia lo fill en los braços la piadosa Verge 

mare, y ab lo mantell lo cobria. Y en semblants 

paraules a Joseff parlava: «Anem, spòs meu, y no 

sperem lo dia. La lum portam que tot lo món 

il·lumina». Y per ço vol anar a Egipte, que 

tenebres significa. 

Desperta’t, ànima cristiana! Contempla y mira, 

segueix y acompanya aquesta verge mare donzella 

per los deserts, per camins aspres, dormint en les 

scures silves entre leons, ósos y tigres, entre gent 

bàrbara, cruel y feroce, de recels temerosos 

circuhida. Qualsevol moviment que sentia li 

semblava que la gent y cavallers d’Herodes la 

circuhien (f.52c-d). 

Aegyptum, ut eos specialiter illuminaret prae 

ceteris et sanaret (pp. 64b-65a). 

 

 

Montesino:Pues, en aquella hora, despertando el sancto Joseph con algún aceleramiento por la nueva 

triste que el ángel le dixera, a penas podía de angustia y de compassión despertar a la madre del niño, mas 

por la obediencia angelicaldespertola e contole todas las cosas que le avía dicho el sancto ángel en la 

revelación. La qual, en aquel mesmo punto, sin tardança alguna se levantó y se dispuso luego a poner pies 

en camino. E, cierto, todas sus entrañas se le movieron con saltos penosos del coraçón oýda la relación 

del destierro e las amenazas de Herodes, por lo qual no quería ni podía ser hallada negligente en escapar 

la vida de su hijo. 

Pues, ¡o, coraçón!, contempla estas cosas, e cómo la madre despierta y levanta al niño que duerme, e 

cómo después de despertado con importuna e acelerada solicitud llorava con gestos de piedad. Pues 

compadécete dellos si ay en ti algunas entrañas de compassión. Piensa qué consolación podía la madre 

tomar quando essa mesma donzella delicada que avía pocos días antes parido era constreñida a caminar e 

andar tierras tan largas por carreras ásperas, e por montes e por desiertos no conoscidos para morar entre 

gentes crueles que adoran los ýdolos. 

Pues mira, si no tienes coraçón de piedra, quánta razón tiene de llorar, considerando cómo empeçaron 

de andar su camino de noche por la vía derecha de Egypto (porque a los que huyen la noche es más 

propria que el día), porque el negocio de su camino fuesse más secreto, e porque con mayor cautela se 

escapassen de los peligros que tenían presentes, e aun porque no pudiesse ser acusado su camino fugitivo 

ante el rey; ca, si algunos los vieran huyr, no faltara quien los pudiera acusar, porque, no embargante que 

desto tenían revelación divina, no avían por esso de dexar todo lo que pudiessen fazer según la 

providencia humana. Pues mira cómo huye todo tu bien, Christo, y que huye de noche, porque el huyr, 

que por sí solo es difícil y penoso, por la escuridad de la noche se fiziesse de mayor trabajo. 

E la razón porque se desterró en Egypto es porque alumbrasse e sanasse primero que a otros a los 

moradores de aquel reyno (f.86b-c). 

 

Alcobaça:Joseph, ergo, sperto fêz acordar a Madre de Jesu e contou-lhe o que ouvira do ângeo, e logo ela 

se levantou pera começar trigosamente o caminho, porque a êsto que ouviu se revolverom tôdas suas 

entredanhas e nom queria seer achada negligente acêrca da saúde de seu Filho. Consiira e esguarda estas 

cousas ou pensa em elas, e como a Madre acordaria o Menino Jesu, que dormia, e como estorvinhado e 

acordado de sobreventa choraria; e have compaixom dêles, se em ti há coraçom de piedade. E assi de 

nocte começarom ir contra a parte do Egipto, porque, indo assi secretamente, podessem escapar e scusar 

os periigos que podiam viinr. E ainda que houvessem sôbre êsto revelaçom divinal, nom leixavam nem 

deviam escusar de fazer o que deviam e podessem, segundo o que fazem os homeẽs. 

Ex que foge Cristo, e de nocte foge, por tal que a fugida, a qual de si é difícel ou maa de fazer, fôsse 

ainda mais difícel por aazo da nocte escura. E fugiu pera o Egipto, por alumear em special aos daquela 

terra e os salvar mais que outros (f.44c). 

 

Sansovino:Iosef, svegliatosi, svegliò anco’ la madre, et le narra ciò che ha sentito dall’angelo. Ella, 

incontanente, senza punto indugiare si lieva su, et s’apparecchia al viaggio. A questa voce gli tremarono 

in corpo tutte le viscere, come quella che non era punto negligente nelle cose appartenienti alla salute del 

figliuolo. Considera et pensa a queste cose, et in che modo lieva il bambino Giesù che dormiva, il quale 

destato importunamente piange, et habbigli compassione, se hai punto di pietà. Pensa che consolatione 
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poteva esser quella della madre, quando ella, fanciulla delicata ch’era levata di fresco dal parto, era 

costretta a fuggire in terra lontana, et per vie aspre et [s]conosciute, et quando il fanciullo tenerino era 

portato per così lunga strada, et era sforzato a restar tra gli idolatri. 

 Cominciarono, adunque, in tempo di notte a caminar verso le parti d’Egitto, perché la notte è più atta 

alla fuga che il giorno per esser più occulti, et per fuggire il pericolo più secretamente, accioché non 

fosse, essendo peraventura veduto, accusato al re. Et ancora che havessero di ciò revelatione divina, non 

per questo dovevano lasciar di fare quel che si poteva fare per la via ordinaria del mondo. Ecco che 

Christo fugge, et fugge di notte, accioché la fuga, la quale per sé stessa è cosa difficile, si faccia più 

difficile per l’oscurità della notte. Et fugge in Egitto, per illuminar et sanar spetialmente quella gente fra 

tutte l’altre (f.36c). 

 

 

 

 

6.1.2 La segona contemplació: les contingències del camí i la servitud del lector  
 

La segona contemplació que Ludolf de Saxònia incorpora en el capítol tretzé se 

centra, precisament, en les dificultats del camí. Seguint l’autor anònim de les MVC, el 

Cartoixà es fa dues preguntes pietoses, referides a la manutenció i a l’allotjament de la 

sagrada família durant la travessia: «Sed quomodo de victu secum portando faciebant? 

Ubi etiam et quomodo de nocte hospitabantur et quiescebant? Raro enim domos in alio 

deserto inveniebant». I clou la seua contemplació inserint el lector en l’escena, i 

estimulant-lo a adoptar una actitud empàtica i servicial: 

 
Compatere ergo eis; quia labor difficilis, magnus et longus, et tam Puero quam ipsis; et vade cum eis, 

et adjuva portare puerum Jesum, et in omnibus quibus poteris, exhibe eis ministerium (VCC, p. 66a). 

 

 

Hem tingut ocasió de comprovar com sor Isabel de Villena i Joan Roís de Corella 

coincideixen en la resposta a la segona de les preguntes, la referida a l’allotjament en el 

desert, en presentar-nos una verge Maria que dorm «en les scures silves» envoltada de 

bèsties salvatges. Hem vist també com, segons l’abadessa de la Trinitat, la sagrada 

família s’alimenta durant la travessia dels queviures oferits per santa Anna a la seua 

filla
225

. En la seua reelaboració d’aquesta meditació, el teòleg valencià explota la idea 

de la servitud, l’«exhibe eis ministerium» de les MVC i de la VCC, i respon a la primera 

de les preguntes implicant directament el lector en la manutenció: 
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 Vegeu encara, en aquest sentit, la llegenda de què es fa ressò l’anònim traductor català de les MVC 

provinents del monestir de Sant Cugat, i que no conté l’original llatí: «Recompte Casiodorus en alcuna 

istòria que, fugent ells en Egipte, haombraren-se dejús un arbre qui era appellat persides, lo qual [té] 

moltes e bones proprietats, e en la sua fulla, e en la escorça, e en lo fruyt, e val que·l liguen al coll del 

malalt e a fembra qui va en part, e a moltes malalties. E ells tots tres, ço és nostra Dona, Jesuchrist e 

Josep, estant dins aquell arbre, nostra Dona esguardave aquell fruyt de l’arbre, e plach-li molt a la vista; 

per què l’arbre declinà les sues branques entrò a la terra, faent-los reverència per tal que prenguessen del 

fruyt. E nostra Dona pres-ne, car per ventura havien fam, per tal com no trobaven aparellat lo menjar tota 

hora que·ls era necessari, lo qual miracle molt fermà en son cor nostra dona santa Maria, e li fo alegria e 

consolació» (ms. 78, ACA, f. 83r). 
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Alleuja’t de roba, ànima devota, per oblit de les temporals riquees. Streny-te la roba ab cint de casta 

pudicícia. Descavalca ab humilitat, lançant supèrbia, y axí a peu acamina, seguint lo Fill y la Verge 

mare. Porta-li per al camí alguns refrigeris; porta-li confits de sucre, que sia lo teu cor dolç, que no 

tinga ira ni malícia. Porta aygua, que en lo desert ne tenen fretura, que hages compassió ab 

làgremes del prom Josef, del Fill y de la Verge mare. Y no hages temor per la gravitat de tes culpes, si 

humilment a la verge Senyora te acostes, y ab devotes paraules fes-li present del que 

portes(Primer,f.53c). 

Si no vaig errat, resulta interessant posar en relació l’ofertori dels «confits de sucre» 

procedents «del teu cor dolç» i de l’«aygua» de les «làgremes» que trobem en la 

contemplació del teòleg valencià amb aquest fragment del capítol sisé de l’Arbor Vitae 

Crucifixi Iesu del franciscà Ubertí de Casale, que també dóna compte de la manutenció 

del Senyor durant la fugida a Egipte en uns termes semblants: 

 

O anima mea, tota reliquare in lachrymis in meditatione tante ansteritatis [sic] circa dilectum Iesum et 

delicatum, et teneram eius virginem matrem, et vide eos mutua in seipsis et duplici crucifixione 

confixos dum sibi mutuo compatiuntur in penis, et ambo simul sic macerantur pro nobis. Utinam 

posses de te lectulum facere quem sterneres lassato Iesu decubanti in terra. Utinam de corde tuo 

posses panes recentes parvulo Iesu et eius matri in ferventi charitate decoquere, quos putes panes 

duros et aridos et forsitan biscoctos vix posse rodere intueri devote, et rationabiliter meditari. Utinam 

in abundantia lachrymarum posses eis refrigerantis aque offerre poculum, qui sepe itinerantes et 

sitibundi vel nihil quod bibant enveniunt, nisi aquam calidam et insipidam ex suis sarcinulis sumunt. 

Intuere eos pre lassitudine sepe sedentes in estu in defectu umbrali, et quantum potes extende tua 

viscera charitatis et compassionis ad eos, et desidera eis umbraculum texere propris intestinis
226

. 

 

Corella rebla aquesta contemplació, a penes apuntada en l’original llatí de Ludolf, 

amb una imatge desbordada i sorprenent del servei d’amor diví, que és alhora una 

mostra suprema d’humilitat:  
 

O, mare de Déu, verge Senyora, no refuses pendre algun servey de les mies mans polutes, axí com lo 

prens de la somera que a tu, reyna del cel, y a ton fill Déu porta! No refuses, reyna de misericòrdia, 

que en aquest camí a tu, a ton fill y al teu spòs serveixca. E, si per les mies culpes los meus serveys no 

acceptes, comporta, piadosa Senyora, a la somera, qui a tu serveix, yo serveixca (Primer, f. 53c). 

 

Per bé que les MVC no donen compte de «his autem quae ipsis in deserto et per 

viam contingerunt», perquè «pauca authentica inveniuntur» (MVC, c. XII), Ludolf de 

Saxònia, tal com fa també sor Isabel de Villena, recorre a la història pietosa dels lladres 

per tal d’omplir el buit dels textos evangèlics. En el seu trasllat del passatge, Roís de 
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 Prenem la citació de l’inc. 107 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València (Venècia, 

1495), llibre II, c. VI, sense indicacions de foliació. El subratllat és nostre. Fem servir aquest exemplar en 

totes les citacions d’aquesta obra que apareixen posteriorment. 
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Corella tradueix prou literalment el text original, i no té en compte cap de les variacions 

que presenta la versió de la monja valenciana, molt més «novel·lada». De fet, una de les 

poques llicències que es permet el teòleg valencià és segellar aquesta història apòcrifa 

amb una incitació a l’exercici espiritual: 

 
Pensa tu, ànima devota, qui al Senyor acompanyes, quines paraules y ab quina dolor parlaries als 

ladres quand lo Senyor prenien (Primer, f. 53d). 

 

 

Reproduïm a continuació, confrontat en dues columnes, el text íntegre d'aquesta 

segona contemplació. Posteriorment, oferim també el text de les altres versions 

romàniques, allunyades de la reelaboració corellana: 

 

Primer:Portà lo Senyor Joseff, ja vell, y la Verge 

donzella per via deserta, stèril, diffícil y larga, 

perillosa, de mals hòmens y bèsties. Anaren per lo 

desert per lo qual era vengut lo seu poble. És camí 

per a correu de quinze dies. És de creure la Verge 

senyora ab lo fill en spay de dos mesos, ab gran 

treball, fatiga y cansament lo passaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diu sant Ancelm: «No vulles en la contemplació 

tua dexar a Jesús fogint en Egipte. Contempla y 

mira aquell dulcíssim infant com pren aquelles 

sagrades mamelles de la Verge mare. Què pots 

mirar cosa més dolça, més alegra, més delitable 

que aquell més bell de tots los hòmens, que tants 

reys y profetes han desijat veure, que·l mires en 

los braços de la Verge piadosa mare? Mira com lo 

bolca, mira com lo afalaga, mira com lo besa, mira 

com li exuga les làgremes, fonts de nostra vida»
227

.  

 

 

 

 

 

 

 

VCC:Portavit eum Mater tenera et juvenis valde, 

et sanctus Joaseph multum senex in Aegyptum, per 

viam silvestrem, obscuram, nemorosam, et 

inhabitatam, et per viam valde longam. Dicitur 

enim quod ad iter cursoris sunt duodecim vel 

quindecim dietae, pro eis autem forte erat duorum 

mensium vel plurium. Fuerunt autem, ut dicitur, 

per desertum illud, per quod filii Israel transierunt, 

in quo et quadraginta annis steterunt. Sed 

quomodo de victu secum portando faciebant? Ubi 

etiam et quomodo de nocte hospitabantur et 

quiescebant? Raro enim domos in alio deserto 

inveniebant. Compatere ergo eis; quia labor 

difficilis, magnus et longus, et tam Puero quam 

ipsis; et vade cum eis, et adjuva portare puerum 

Jesum, et in omnibus quibus poteris, exhibe eis 

ministerium. Non debet videri nobis labor 

poenitentiam agere pro nobis ipsis, pro quibus 

labor tantus ab aliis et a talibus et toties est 

assumptus. 

Unde Anselmus: «Noli in tua meditatione 

fugientem in Aegyptum relinquere in comitatu. 

Inspiciat oculos devotionis parvulum Jesum dulces 

mammillas gloriosae Virginis, Matris suae, 

dulciter sugentem, et mammillas maternas filiali 

more tractantem. Quid visu jucundius? Quid 

delectabilius? Quid suavius? Cerne illum qui 

immensus est, parvulis brachiis ad materna colla 

pendentem, et dicas: Felix sum, feliciorque, dum 

illum video quem reges voluerunt videre, et non 

viderunt. Dignus est visu, qui speciosus est forma 

prae filiis hominum. Cogita et recogita, quo animo, 

et qua cogitatione tenebatur illa dulcissima Mater 

ejus, cum illum Dominum, tantum ac tantillum in 

brachiis suis, exsultans et laeta, teneret; cum ei ut 

infantulo gestiendi, dulcibus osculis ac 

frequentibus congauderet, cum eum lacrymantem 
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Sant Anselm de Canterbury, Meditationes et orationes, meditació XV: De praeteritorum beneficiorum 

Christi memoria, de praesentium experientia, et exspectatione futurorum (PL 158, cols. 0786A-C). 
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Alleuja’t de roba, ànima devota, per oblit de les 

temporals riquees. Streny-te la roba ab cint de 

casta pudicícia. Descavalca ab humilitat, 

lançant supèrbia, y axí a peu acamina, seguint 

lo fill y la Verge mare. Porta-li per al camí 

alguns refrigeris; porta-li confits de sucre, que 

sia lo teu cor dolç, que no tinga ira ni malícia. 

Porta aygua, que en lo desert ne tenen fretura, 

que hages compassió ab làgremes del prom 

Josef, del fill y de la Verge mare. Y no hages 

temor per la gravitat de tes culpes, si 

humilment a la verge Senyora te acostes, y ab 

devotes paraules fes-li present del que portes. 

O, mare de Déu, verge senyora, no refuses 

pendre algun servey de les mies mans polutes, 

axí com lo prens de la somera que a tu, reyna 

del cel, y a ton fill Déu porta! No refuses, reyna 

de misericòrdia, que en aquest camí a tu, a ton 

fill y al teu spòs serveixca. E, si per les mies 

culpes los meus serveys no acceptes, comporta, 

piadosa Senyora, a la somera, qui a tu serveix, 

yo serveixca (f. 53b-c). 

super genua sua, quibus poterat modulis 

consolaretur, cum denique aliis atque aliis studiis, 

ad quae ipsam materna pietas informabat, ei pro 

qualitatum vicissitudinibus sedula blandiretur» 

(p.66a). 

 

 

 

Montesino:Pues levavan la madre, muy tierna e moça, y el sancto Joseph, ya viejo, a Egypto al divino 

infante por carrera silveste, escura, llena de montes, e toda desierta e inabitable, e muy prolixa, porque, 

según se afirma, doze o quinze jornadas ay en ella, aunque caminen con cavallos corredores o a passo de 

troteros muy ligeros; mas, para el passo de la Virgen, bien tenían que andar, por ventura, espacio de dos 

meses o más. E fuéronse, según se dize, por el desierto por el qual los hijos de Israel passaron bolviendo 

de Egypto, e a do estuvieron quarenta años. Mas razón es de pensar qué hazían o cómo se proveýan del 

mantenimiento que para el camino avían menester, e también a dónde e quándo se aposentavan, e cómo o 

en qué lugares reposavan las noches, pues que a penas o nunca ovo casas en aquel yermo. 

Compadécete, pues, de ellos, ca sin dubda el trabajo es grande, difícil e largo no menos al infante que 

a sus padres. Pues ve empós dellos e ayúdales a levar al niño, e sírvelos en todas las cosas que pudieres, 

porque, cierto, no nos deve parescer cosa de gran trabajo hazer penitencia por nuestros pecados, por los 

quales tantas penas e tormentos se ha[n] tantas vezes rescebido de tales e de tan excelentes personas. 

Onde sant Anselmo dize: «No quieras, ¡o, mi coraçón!, dexar en la pobre compañía de sus padres al 

infante Dios que huye para el reyno de Egypto, mas mira con devoción cómo mama los dulces e muy 

suaves pechos de la gloriosa Virgen, e cómo los trata con desembolturas de amor infantil, según 

costumbre de graciosos niños. ¿Qué cielo ay tan alegre de ver? ¿Qué cosa ay más deleytable? Mira, 

coraçón mío, cómo aquel que es inmenso Reyestava colgado de los braços muy fermosos y del cuello e 

cabellos de la madre, toda virgen, e di entre ti mesmo: "Bienaventurado soy yo, e más que 

bienaventurado, pues que veo alque los reyes e príncipes dessearon ver e no lo vieron". 

»Digno es, por cierto, de ser visto el que de hermosura es más hermoso que todos los hijos de los 

hombres. Pues piensa e otra vez torna a pensar con qué coraçón e con qué pensamiento estava vencida de 

plazer aquella soberana Reyna quando tenía en sus braços, muy gozosa, aquel tan gran Señor fecho tan 

pequeñuelo; e quando, como a niño risueño, dándole muchos e muy dulces besos se gozava con él de 

alegría inefable; e quando lo consolava, ayuntándolo a sus carrillos, con todas las otras piedades y 

recreaciones que ella podía al tiempo que como infante delicado llorava; e quando con otras diligencias e 

abrigos (en los quales la piedad maternal la hizo maestra) lo halagava según la qualidad de las 

necessidades que la edad de los niños trae consigo (ff. 87d-88a). 
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Alcobaça:Levou-o a Madre, que era delicada e muito manceba, e levou-o Joseph, que era velho muito, 

pera o Egipto per caminho çarrado de mato e escuro com árvores, despoboado, e [per] carreira mui longa. 

Dizem que, pera uũ caminheiro ou correio, é andadura de doze ou quinze jornadas, mas pera êles per 

ventura seria caminho de dous meses ou mais; e forom, segundo se diz, per aquel deserto em que os filhos 

de Israel streverom quarenta anos. Mas que maneira teverom de levar consigo mantiimento e onde ou 

como folgavam de nocte, consiira tu, porque raramente achavam casas em aquel deserto. 

Have, ergo, compaixom dêles e vee que consolaçom poderia haver a Madre, que era moça e delicada e lhe 

era forçado de fugir pera longa terra e per caminhos fragosos e nom sabidos; e vee que sem confôrto 

haveria de seer constrangida de levar o Menino tenro r com mui grande pobreza e falimento de tôdas 

cousas e com temor mui spantoso, e levá-lo per longos caminhos de ũa parte a outra e a lugares daqueles 

que adoram os ídolos. Vai tu com êles e ajuda-lhes a levar o Menino e, em tôdas cousas que poderes, 

faze-lhes ajuda e serviço. 

Nom nos devia parecer trabalho fazer penitência por nós meesmos nem sofrer quaaesquer 

adversidades,m pois que por nós tanto trabalho houverom aquêles taaes, e tantas vêzes. Onde Anselmo: 

“Non leixes em tua meditaçom ir desacompanhado aquel que fugia ao Egipto, e esguarda com o ôlho da 

devaçom o Menino Jesu mamando as doces tetas da Virgem gloriosa sua Madre ou tirando per elas e 

çugando e trautando-as, segundo costume das criaturas pequenas. Que cousa podia seer mais alegre e 

mais delectosa pera veer? Esguarda e oolha aquel que nom tem medida por sua grandeza seer pequenino e 

com os braços pendurando ao colo da Madre e dize: —Bem-aventurado som eu, que o vejo, muito mais 

bem.aventurado que os reis, os quaaes desejarom vee-lo e nom o virom. —Digno é pera se veer aquel que 

é mais spacioso em feiçom e mais fremoso que tôdolos filhos dos homeẽs”. 

“Pensa e torna a pensar com que coraçom e pensamento staria aquela sua mui doce Madre quando o 

tevesse nos braços, e como staria alegre e muito contente, teendo tam grande Senhor e tam pequitinho 

menino, e como se alegraria poendo em el, como menino, os olhos doces e graciosos e muito ameúde, e 

como outrossi, quando chorava, o tiinha sôbre os geolhos e o acalantava com tôdolos jeitos que podia, e 

como, com outros studos e engenhos a que a ensinava a piedade maternal, ora de ũa maneira ora de outra, 

sagesmente o afaagava” (f.45b-c). 

 

Sansovino:Lo portò la madre sua, giovanetta et delicata, et Iosef, molto vecchio, in Egitto, per via 

salvatica et dishabitata. Si dice che a un cortiero quel viaggio sarebbe di 12 o 15 giorni almeno, ma a 

questi due fu forte viaggio di due mesi et più. Essi andarono, si come è fama, per quel diserto per lo quale 

passarono i figliuoli d’Israel, nel quale stessero per lo spatio di 40 anni. Ma come facevano nel portar da 

mangiare con esso loro? Et dove si riposavano la notte? Perché di rado trovavano albergo in quei boschi. 

Habbia, adunque, compassioni a questi, perché la fatica è difficile, grande et lunga, et tanto al bambino 

quanto a loro. Et va anco’ tu con loro, et aiuta a portare il fanciullo, et servilo in tutto ciò che tu puoi. A 

noi non ha da parer faticoso il far penitentia per noi medesimi, per i quali già altri presero tante volte così 

fatti affanni et si lunghi. 

 Onde Anselmo dice: «Nella tua meditatione non voler abbandonar d’accompagnare in Egitto chi 

fugge. Guardi l’occhio della divotione il picciolo Giesù che prende il latte dal verginal petto della madre, 

et come bambino la tocca con filiale amore. Che cosa più allegra a vedere? Che più dilettevole? Guarda 

colui ch’è grandissimo come prende dal collo materno con braccia così piccole, et di: “Io sono felice, et 

molto più felice mentre ch’io veggo colui che i re desiderarono et non poterono vedere”. È degno d’esser 

veduto colui ch’è bellissimo oltra tutti gli altri figliuoli. Pensa et ripensa con che animo et con che 

pensiero questa dolcissima madre teneva il fanciullo in braccio, tutta lieta et gioiosa, et quando ella spesso 

lo baciava, et quando tenendolo in grembo, piangendo egli lo consolava, et quando hora con un mondo et 

ora con altro ella, pieto[si]ssima madre, l’informava con ogni piacevolezza, secondo la qualità delle cose 

ch’occorrevano» (f. 37b). 
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6.1.3 La tercera contemplació: l’arribada a Egipte i la vida freturosa de l’exili 

 

Després d’haver caminat per «spay de dos mesos» «per via deserta, stèril, diffícil y 

larga, perillosa, de mals hòmens y bèsties», els tres peregrins arriben, no sense «gran 

treball, fatiga y cansament» (Primer, f. 53b), a Heliòpolis, on «logà Josef una pobreta 

casa, en la qual set anys habitaren peregrins, pobres, stranys y freturosos» (Ibídem)
228

. 

Aquesta ciutat, segons les glosses que hi introdueix Corella, estava situada «set legües 

prop lo Cayre», i «encara de present als cristians la mostren» (Primer, f. 55b). Amb la 

inserció d’aquestes informacions, el traductor valencià demostra una vegada més la 

familiaritat amb els textos inspirats per la tècnica franciscana de meditació. De fet, en 

les MVC no és estranya la introducció de referències al llegat arqueològic perviscut en 

els llocs per on transcorre la història evangèlica, com a tècnica per a incrementar la 

veritat dels fets narrats i reforçar la meditació
229

. A més, l’actuació del traductor 

valencià s’ha de posar en relació amb un tret de la tècnica narrativa de Ludolf, que ell 

mateix declara en el proemi del Vita Christi, segons el qual, per a facilitar la intel·lecció 

del lector, resulta profitós ubicar contínuament en l’espai els fets narrats: 

 

Unde et quandoque annotavi loca, in quibus haec vel illa sunt facta, quia multum valet homini cum 

audit Evangelium  legi, et hoc vel hoc factum tali loco gestum, cum rem gestam scit et loci situm. 

(VCC,  «Prooemium», p. 9a). 

 

Després de situar l’acció a Heliòpolis, Ludolf insereix una llarga contemplació en 

què assimila literalment gairebé la totalitat de la meditació que en aquest pas aporta 

l’autor anònim de les MVC, si exceptuem alguns petits fragments de pietat més 

desbordada i una llarga digressió sobre els perills de l’ociositat i l’ornamentació, on es 

blasma el «maledictum curiositatis vitium». Malgrat les lleus tisorades aplicades pel 
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 «Iverunt ergo ad quamdam civitatem Thebaidae, quae vocatur Heliopolis, et ibi aliquam domunculam 

conducentes, habitaverunt per septem annos, tanquam advenae et peregrini, pauperes et egeni» (VCC, 

f.68b). Albert Hauf (1990: 358) ha fet notar que tant Eiximenis com Isabel de Villena coincideixen a 

situar aquesta caseta prop d’un riu. Isabel de Villena (VCV, II, c. LXXXVIII, 6) expandeix notablement 

aquest passatge, i s’entreté en els detalls de la negociació del lloguer d’aquesta caseta «inhabitable», 

«menyspreada y avorrida per tots los habitadors de la dita ciutat per ésser mal sana». La monja clarissa 

aprofundeix en el filó de la pobresa anotant que, per a fer front al lloguer, que han de pagar íntegrament a 

la bestreta, santa Maria ha de vendre la somera que li havia regalat sa mare per al viatge. 
229

 Veg., per exemple, en la traducció catalana de les Meditationes Passionis Christi, part de les MVC que 

es concentra en la contemplació de la Passió, les mencions a la columna en què assotaren Jesucrist, «de la 

qual la una part se demostra en Roma y, segons recita Beda, senyals de la sanch del Senyor s’i 

demostren» i a les «dues capelles que, per recordació de les gents» «foren edificades» en el lloc en què 

Maria va veure Jesucrist carregat amb la creu (Hauf 1982: 46 i 52). 
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frare de l’orde de sant Bru, el text assimilat manté l’esperit de pobresa franciscà tan 

característic de l’opuscle de les Meditationes. De fet, per bé que obvia la possibilitat que 

les veïnes de la sagrada família, veient la pobresa de la Verge Maria, li trameteren 

queviures
230

, sí que recull del llibret franciscà la pregunta fonamental en aquest punt: 

«Nunquid mendicabant?» (MVC, c. XII; VCC, p. 68b). 

La traducció de Corella, que reordena, reelabora i amplifica els materials del text de 

Ludolf, no es fa ressò de la caritat ni de la mendicitat, i opta per presentar-nos una 

sagrada família que viu pobrament, però que subsisteix en exclusiva del fruit del seu 

treball. Seguint el fil del text llatí, el traductor valencià mostra com Maria «portava... 

cosint, filant hi texint la sua pobra vida»
231

 (Primer, f. 55b-c), mentre que «lo prom 

Joseff, fuster de fusta vella», «exercint l’art de la fusteria» «treballa ab totes ses forces, 

que puguen passar la vida», i, patint la maledicció dels fills d’Adam, «menja lo pa en 

suor de la sua cara»
232

 (Primer, f. 55d).  

Roís de Corella, com Ludolf, remarca que les manufactures elaborades per la Mare 

de Déu no són «brodadures ni costures curioses, supèrflues y pomposes, que és gran 

pecat de qui les obra y dels qui les porten»
233

, (Primer, f. 55c), i, reelaborant alguns 

passatges de la contemplació original, ens la presenta atenta a la faena i al servei de 

l’infant: 

Conspice nunc Dominam in laboribus et 

operibus suis, filando, suendo, texendo, 

sollicitam quomodo facit ea fideliter atque 

humiliter cum diligentia se habendo, et 

nihilominus super Filio et gubernatione domus, 

curam diligentissimam habendo, vigiliisque et 

orationibus juxta posse semper intendendo; et 

toto affectu compatere sibi; et considera quod 

non habuit omnino gratis regnum Dei Domina 

regni (VCC, p. 69a-b). 

Transporta’t, ànima devota, mira y contempla 

com fila la mare donzella, tenint lo fill de Déu 

en la falda. Mira que vol mamar lo infant hi 

plora. Dexa, alta reyna Senyora nostra, dexa la 

filosa. Dóna les mamelles al fill que les demana, 

dóna vida a la nostra vida (Primer, f. 55c).  
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 «Sed et illud forte contingebat frequenter, quod aliquae bonae matronae, videntes ejus paupertatem, 

alia transmittebant eidem, quae humiliter et cum gratiarum actione recipiebat» (MVC, c. XII). 
231

 «Legitur autem de Domina, quod colo et acu quaerebat sibi et Filio necessaria. Suebat ergo et filabat 

Domina mundi pro pretio, paupertatis amore et zelo» (VCC, p. 68b). Sor Isabel de Villena, després de 

remarcar «la pobrea e fretura que la Senyora passà en aquella terra de Egypte, en special en los primers 

dies, que no era coneguda ni nengú li volia fiar fahena» (VCV, II, c. LXXXVIII, 6), fa saber que «com la 

Senyorà començà a esser coneguda per les dones de aquella terra, donaven-li fahena de filar e cosir, e ab 

lo dit treball guanyava algun diner, de què passava la vida» (VCV, II, c. XCII, 11). 
232

 «Sed et Joseph sanctus, faber lingarius, aliquid operabatur in arte lignaminis» (VCC, p. 69b). Cf. amb 

el text de sor Isabel de Villena: «E Joseph, axí mateix, treballava de fusteria e ferreria, logant-se ab los 

mestres d’aquell art fins tingué algun poch de cabal», moment en què «comprà una poca de fusta vella», 

«e de aquí avant féu fahena en casa e venia-la a la porta» (VCV, II, c. XCII, 11-12). Notem la 

coincidència entre el Primer i la VCV en referir-se a Josep com a fuster que feia servir «fusta vella». 
233

 «Sed numquid Domina suendo, vel alia opera faciendo, faciebat more quorumdam opera curiosa? 

Absit. Est enim periculosum et valde magnum vitium propter multa» (VCC, p. 69a). 
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O bé angoixada per l’escassesa de pa que dificulta el nodriment del minyó, un cop 

superada l’etapa de lactància: 

 

Quid etiam si aliquando Filius famen patiens, 

panem petiit, nec unde daret Mater habuit? 

Nonne in his et similibus, totaliter 

concutiebantur viscera ejus? Consolabatur 

verbis Filium, prout poterat, et nihilominus 

opere victum procurabat, et sibi forte aliquando 

de victu subtrahebat, ut Filio reservaret 

(VCC,pp. 68b-69a). 

 

Mira desmamat lo infant com demana pa a la 

piadosa mare, y no li’n dóna, que no té diners 

per a comprar-ne. Plora lo fill, que és verdader 

home; plora la mare, que les làgremes del fill 

per los seus ulls degoten (Primer, f. 55c). 

 

Segons ha fet notar Albert Hauf (1990: 359-360), aquest mateix passatge, 

possiblement inspirat també per les MVC o per alguna altra obra contemplativa anterior, 

es troba en la Vita Christi de fra Francesc Eiximenis, segons la narració del qual moltes 

vegades «s’esdevench, quant Jesucrist era de dos fins en cinch anys, que axí com los 

altres infants petits demanava pa, e la Gloriosa no n’avia què li·n donàs» (VCE, IV, c. 

88)
234

. Sor Isabel de Villena, que també se’n fa ressò, ens ofereix una versió que sembla 

més propera a la bellíssima glossa de Roís de Corella, pel fet que incorpora també les 

llàgrimes de la mare: 
 

...era tanta la necessitat e pobrea de sa senyoria que, stant lo Senyor de poca edat, algunes vegades 

demanava a menjar e sa senyoria no tenia en tota la casa sua què donar-li, ne sols un trocet de pa. O, 

quin coltell de dolor era açò a sa mercé, e ab quantes làgrimes li responia, dient: «Vida mia! No tinch 

què us done.» E d’aquí avant, tots dies, al dinar, sa senyoria estojava un poch de pa perquè pogués 

esmorzar e berenar lo seu amat Fill, segons la tendrea de la sua edat requiria (VCV, II, c. XCI, 11).  

 

La «pulchra, pia et compassiva valde meditatio» que ens presenten les MVC, i que 

Ludolf de Saxònia fa seua, no es limita a donar compte de la fretura alimentícia, sinó 

que també s’ocupa de divulgar les necessitats relacionades amb la roba i amb el 

mobiliari domèstic, que constitueixen un nou filó per a abundar en el tema de la 

pobresa, clau per a estimular l’empatia contemplativa del lector. En aquest sentit, 

seguint l’autor de les Meditationes, Ludolf es demana: 

 

Et si ex opere manuum oportebat quaerere victum, quid dicemus de vestimentis, quid de utensilibus, 

scilicet lectis et aliis intra domum opportunis? Numquid duplicia? Numquid superflua? Numquid 

                                                           
234

 Aprofite la transcripció del fragment que ofereix Hauf (1990: 359), que prové de la seua tesi 

doctoral(Hauf 1976), lamentablement encara inèdita. D’aquesta mateixa font provenen la resta dels 

passatges de la VCE que cite. 
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curiosa habebat? Haec contra paupertatem sunt, et haec, si habere posset, nollet ea paupertatis amatrix 

(Primer, pp. 141b-142a). 

 

Roís de Corella no tradueix el fragment llatí, sinó que, en una línia semblant a la de 

sor Isabel de Villena
235

, opta per respondre a les preguntes formulades, que pretenen ser 

un recurs per a elevar la piadosa imaginació del lector, amb una contemplació colorida 

en què es descriu amb tot luxe de detall la pobresa de la llar: 

 

Entra en aquesta pobreta casa, ànima devota, mira los reals mobles. Mira hun cànter, hun coxí de 

bova, una miserable taula. Mira una pobra flaçada damunt lo lit de posts corcades, hon dormen lo fill 

y la mare. Mira una vella stora hon dorm Joseff en terra, prop de la porta... Torna, donchs, y mira la 

pobrea d’aquesta miserable caseta. Regoneix si poràs trobar alguna cosa supèrflua: mira que no tenen 

les pobres y necessàries, y les que tenen, prestades o logades (Primer, f. 55c-d). 

 

Hem donat compte fins ara d’aquells fragments de la tercera contemplació en què 

Joan Roís de Corella ofereix un text que tradueix o que s’inspira en el de Ludolf de 

Saxònia. Això no obstant, convé tenir present que la meditació del teòleg valencià 

supera l’abast de la contemplació de partida, centrada, com hem vist, en les ocupacions 

de santa Maria i de sant Josep i en la pobresa dels exiliats, i l’enriqueix amb diverses 

referències a la vida del Jesucrist infant, aspecte que ignora el text original de Ludolf de 

Saxònia.  

En aquest sentit, el traductor valencià es fa ressò, per exemple, d’una historieta 

pietosa, segons la qual Jesús s’encarregava de recollir la roba de les veïnes, i després 

que sa mare l’havia cosida, la retornava i cobrava l’import estipulat en la transacció; i de 

com un dia una dona superba no li va voler pagar el preu, i Jesús va arribar a casa sense 

els diners previstos: 

 

Mira lo seu fill benigne, com humilment torna la faena que la sua solícita mare ha obrada, ab quina 

humilitat lo preu demana, com no contrasta al que li donen; y, si no·l paguen, ab quina mansuetut se’n 

torna (Primer, f. 55c-d). 
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 La monja clarissa reitera «la pobrea e fretura que la Senyora passà en aquella terra de Egypte», que «se 

estenia a totes coses, car la posada sua era axí pobra de tot lo necessari, que de nit no tenien roba nenguna 

ab què abrigar-se sinó sola la que vestien» (VCV, II, c. LXXXVIII, 6 i 7). El llit es limita a «una poca 

palla» espargida en terra que santa Maria va poder comprar amb els diners que li havien sobrat de la 

venda de la somera després de pagar el lloguer (VCV, II, c. LXXXVIII, 6).  
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Corella va poder tindre accés a aquesta petita narració a partir de les MVC
236

 o 

d’alguna obra contemplativa anterior
237

, o bé recorrent a la tradició espiritual autòctona, 

pel fet que tant la Vita Christi d’Eiximenis com la de sor Isabel de Villena donen 

compte del passatge: 

 

...aprés que lo Senyor estech majoret, portava 

l’obra que la mare aguera texida o cosida o 

filada, a aquells de qui era, car la Gloriosa no 

avia altra escuder (VCE, IV, c. 82; Hauf, 1990: 

359). 

E com la senyora Mare sua havia acabada la 

liura del estam o del li, sa clemència la tornava 

a de qui era; e aquelles gents de Egipte, rústices 

e de mala gràcia, acullien-lo tan mal que moltes 

vegades lo lançaven de casa, no volent-li pagar 

lo preu de la fahena que portava. E lo Senyor, 

callant ab molta paciència, tornava a la posada 

hon stava la senyora Mare sua (VCV, II, c. 

XCII, 13). 

 

A més de retornar la roba cosida, el Jesucrist que ens dibuixa l’amplificació 

corelliana «en tot lo que pot ajuda als treballs de la mare, aspia lo que fila y fa canonets 

perquè·l treball de texir li alleuge» (VCC Corella, I, c. XIII, f. 55c), extrem que no 

trobem confirmat en les MVC ni en l’original llatí de Ludolf, però del qual donen bon 

compte, de nou, el franciscà Francesc Eiximenis i la monja clarissa del monestir de la 

Trinitat
238

:  

 

...acostava’s a la sua mare, e si texia faya-li 

canons, si cosia debanava-li lo fil, o·lli torcia o 

li tallava lo drap donant-li forma que aquells 

qui la fayen cosir la volien, o si fillàs, aspiava-

li ço que filava e li·u debanava, e ab tanta 

devoció e seny... (VCE, IV, c. 84; Hauf, 1990: 

360).  

E la Senyora, vehent que lo guany de la filosa 

era molt poch, dix a Joseph que lo fes un teler 

que pogués texir... E sa mercé comprà un tornet 

chiquet perquè lo senyor Fill seu li pogués fer 

canons, lo qual los feya ab molta amor e 

diligència, e donava’ls a la senyora Mare sua ab 

gran reverència; e sa mercé los prenia de les 

sues mans ab dolçor no recomptable, besant-los 
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 «Sed et cum Jesus coepit esse quinquennis, vel sic, numquid et ipse portabat ambasiatas matris, 

petendo pro ipsa ea in quibus operari valeret? Non enim habebat alium scutiferum. Sed et numquid 

reportabat opera facta, petens ex parte matris solutionem et pretium? Nonne in talibus erubescebat puer 

Jesus, filius Dei altissimi, et etiam mater ipsum mittens? Sed quid si aliquoties, dum opus reddidisset, et 

pretium peteret, mulier aliqua superba, rixosa et loquax, injuriose respondit, opus factum accepit, eum 

sine pretio expulit, et sic vacuus domum rediit?» (MVC, c. XII). Notem que el traductor anònim de les 

MVC de Sant Cugat no tradueix aquest passatge. 
237

 Albert Hauf (1990: 359), tenint en compte que fra Francesc Eiximenis atribueix els diversos passatges 

d’aquesta història a uns tals Lissander i Justinus, expressa la possibilitat que la narració fos anterior a la 

confecció de les MVC, i que l’autor anònim d’aquest opuscle tingués en compte aquestes fonts en 

compilar el seu llibret.   
238

 Sor Isabel de Villena imagina, encara, altres ocupacions per a l’infant Jesús, com ara portar aigua de la 

font, anar «ab los altres fadrins a cullir lenya», a què també fa referència Eiximenis (Hauf, 1990: 360), o, 

a canvi d’«un tros de pa» i «una poca de fruyta», guardar «la roba que havien estesa a exugar» «aquelles 

dones qui venien a lavar al riu, prop la casa de la excel·lent Mare sua» (VCV, II, c. XCIII, 15 i 16). 
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moltes vegades ans que·ls posàs en la lançadora. 

E tant era aquest gloriós Fill amorós a la 

senyora Mare sua, que tostemps li anava entorn 

e li ajudava en totes les fahenes sues, e sclaria-li 

moltes vegades la tela que texia; e com la 

Senyora filava en les vesprades, lo dit Senyor li 

aspiava les fusades (VCV, II, c. XCIIII, 17).  

 

En relació a sant Josep, Corella imagina «com prenia per la mà a l’infant hi·l 

deportava, y aprés, perquè no·s cansàs, lo prenia en los braços», i com Jesús «quand en 

edat crexia, en tot lo que podia li ajudava» (Primer, f. 55d), observació que coincideix 

gairebé literalment amb el text de sor Isabel de Villena, segons el qual «com lo Senyor 

crexia, començà a treballar e ajudar a Joseph del que podia segons la edat sua» (VCV, II, 

c.XCII, 12). 

No sembla difícil d’imaginar, però, que, per damunt d’aquestes apreciacions, la 

contemplació relacionada amb sant Josep amb què Corella més tocaria el cor de les 

ànimes devotes del seu temps fou, probablement, la que conté els primers balbucejos 

que l’infant adreça al seu nodridor: «O, contemplació excelsa, ohir, scoltar y veure com 

la verge Senyora mare al fill, eterna paraula, parlar y pronunciar li mostra, y com a 

Joseff diria: “Pare!”» (Primer, f. 55c)
239

. 

Finalment, convé advertir que el traductor valencià arredoneix la seua contemplació 

fent referència a determinats aspectes de l’aprenentatge lingüístic del Jesús infant que 

van més enllà d’aquests balbucejos inicials, i que no hem sabut trobar en cap de les 

fonts llatines ni catalanes a què hem recorregut. Així, Corella remarca que «era cosa de 

gran maravella» com Jesucrist «entenia y parlava la lengua d’Egipte», i hem de suposar-

li, fins i tot abans de disputar amb els savis del temple, una certa eloqüència, pel fet que 

ja en les terres egípcies tots els qui el veuen i l’escolten «stan admirats de tanta 

prudència, de tals paraules en edat tan poca, ab tanta modèstia» (Primer, 55d). El 
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 Cf. amb el fragment següent d’Ubertí de Casale: «Contemplare anima quanto charitatis fervore debuit 

flagrare Ioseph ruminando corde et oculis intuendo quod filius Dei se fecerat filium suum, et elegerat eum 

ad se nutriendum, baiulandum, regendum, conservandum in necessitatibus vite sue mortalis. O, quam 

dulcia oscula ab ipso recepit! O, quanta dulcedine audiebat balbucientem parvulum se patrem vocare, 

et cum quanta suavitate sentiebat se dulciter amplexari! Cogita etiam quanta compassione in itineribus 

que fecerunt parvulum Iesum ex labore lassatum, cum esset grandiusculus in suo gremio requiescere 

faciebat”» (AVCJ, II, c. 6, sense foliació). Sor Isabel de Villena, després de deixar constància que «lo 

primer mot que dix» l’infant Jesús «fon nomenar sa senyoria Mare», relata l’escena en què pronuncia per 

primera vegada la paraula «pare» davant de Josep: «E lo Senyor, mirant-lo en la cara ab una rialleta, 

posant-li les manetes sobre lo cap, deya-li, balbucejant: “Pare.” O, qui pot estimar quanta fon la dolçor 

que la ànima de Joseph sentí hoint una tal paraula! Quant repòs e descanç prengué en tots los treballs 

seus!» (VCV, II, c. XC, 9-10).   
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traductor valencià l’imagina, fins i tot, anant «ab los fadrins juheus, que en Egipte molts 

n’i havia, per aprendre les hebrayques letres». Es tracta, en definitiva, d’una mostra més 

de modèstia i d’humilitat profunda, feta pel Creador totpoderós a exemple dels homes, 

perquè, com remarca el teòleg valencià, les «letres» que anava a aprendre, ell «les havia 

fetes y eternament les sabia» (Primer, f. 55c).  

 

Reproduïm a continuació el passatge complet d'aquesta última contemplació 

confrontant d'una banda, la traducció valenciana iel text llatí i, de l'altra, els textos de la 

resta de les versions romàniques, fidels també en aquesta ocasió a l'original llatí de 

Ludolf de Saxònia: 

 

Primer: Y portant la tenor de la història: arribaren 

los tres peregrins pobres a una vila que Eliòpolis se 

nomena, set legües prop lo Cayre, y encara de 

present als cristians la mostren. Logà Josef una 

pobreta casa, en la qual set anys habitaren 

peregrins pobres, stranys y freturosos. Portava la 

verge Senyora, reyna del cel y de la terra, y reyna 

special de Judea, cosint, filant hi texint la sua 

pobra vida, y Joseff exercint l’art de fusteria. 

Transporta’t, ànima devota, mira y contempla com 

fila la mare donzella, tenint lo fill de Déu en la 

falda. Mira que vol mamar lo infant hi plora. Dexa, 

alta reyna Senyora nostra, dexa la filosa. Dóna les 

mamelles al fill que les demana, dóna vida a la 

nostra vida.  

Entra en aquesta pobreta casa, ànima devota, mira 

los reals mobles. Mira hun cànter, hun coxí de 

bova, una miserable taula. Mira una pobra flaçada 

damunt lo lit de posts corcades, hon dormen lo fill 

y la mare. Mira una vella stora hon dorm Joseff en 

terra, prop de la porta. Mira los treballs, misèries y 

angústies que ells, strants y peregrins, sofferien. 

Mira com los enterroguen perquè són fogits de la 

sua terra. Mira desmamat lo infant com demana pa 

a la piadosa mare, y no li’n dóna, que no té diners 

per a comprar-ne. Plora lo fill, que és verdader 

home; plora la mare, que les làgremes del fill per 

los seus ulls degoten. 

Crexia lo fill, y los treballs ab ell crexien. En tot lo 

que pot ajuda als treballs de la mare, aspia lo que 

fila y fa canonets perquè·l treball de texir li 

alleuge. Va ab los fadrins juheus, que en Egipte 

molts n’i havia, a la scola, per apendre les 

hebrayques letres, aquell qui les havia fetes y 

eternament les sabia. 

O, contemplació excelsa, ohir, scoltar y veure com 

la verge Senyora mare al fill, eterna paraula, parlar 

y pronunciar li mostra, y com a Joseff diria pare! 

Torna, donchs, y mira la pobrea d’aquesta 

miserable caseta. Regoneix si poràs trobar alguna 

VCC: Iverunt ergo ad quamdam civitatem 

Thebaidae, quae vocatur Heliopolis, et ibi aliquam 

domunculam conducentes, habitaverunt per septem 

annos, tanquam advenae et peregrini, pauperes et 

egeni. Sed unde et quomodo isti tanto tempore 

vivebant? Numquid mendicabant? Legitur autem 

de Domina, quod colo et acu quaerebat sibi et Filio 

necessaria. Suebat ergo et filabat Domina mundi 

pro pretio, paupertatis amore et zelo. O quot et 

quantae hujusmodi advenis fiebant injuriae, quas 

Dominus vitare non venit, sed suscipere! Quid 

etiam si aliquando Filius famen patiens, panem 

petiit, nec unde daret Mater habuit? Nonne in his 

et similibus, totaliter concutiebantur viscera ejus? 

Consolabatur verbis Filium, prout poterat, et 

nihilominus opere victum procurabat, et sibi forte 

aliquando de victu subtrahebat, ut Filio reservaret. 

Et si ex opere manuum oportebat quaerere victum, 

quid dicemus de vestimentis, quid de utensilibus, 

scilicet lectis et aliis intra domum opportunis? 

Numquid duplicia? Numquid superflua? Numquid 

curiosa habebat? Haec contra paupertatem sunt, et 

haec, si habere posset, nollet ea paupertatis 

amatrix. Sed numquid Domina suendo, vel alia 

opera faciendo, faciebat more quorumdam opera 

curiosa? Absit. Est enim periculosum et valde 

magnum vitium propter multa, de quo latius 

dicetur infra. Conspice nunc Dominam in 

laboribus et operibus suis, filando, suendo, 

texendo, sollicitam quomodo facit ea fideliter 

atque humiliter cum diligentia se habendo, et 

nihilominus super Filio et gubernatione domus, 

curam diligentissimam habendo, vigiliisque et 

orationibus juxta posse semper intendendo; et toto 

affectu compatere sibi; et considera quod non 

habuit omnino gratis regnum Dei Domina regni. 

Sed et Joseph sanctus, faber lingarius, aliquid 

operabatur in arte lignaminis. Unde quia 

compassionis occurrit materia, tandem cum 

aliquam moram cum eis contraxeris, pete 
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cosa supèrflua: mira que no tenen les pobres y 

necessàries, y les que tenen, prestades o logades. 

Mira lo que de les sues mans obra: no brodadures 

ni costures curioses, supèrflues y pomposes, que és 

gran pecat de qui les obra y dels qui les porten.  

Mira lo seu fill benigne, com humilment torna la 

faena que la sua solícita mare ha obrada, ab quina 

humilitat lo preu demana, com no contrasta al que 

li donen; y, si no·l paguen, ab quina mansuetut 

se’n torna; com tots los qui·l miren lo beneheixen. 

Tots se maravellen de la sua elegant y graciosa 

forma en tan pobretes vestidures. Stan admirats de 

tanta prudència, de tals paraules en edat tan poca, 

ab tanta modèstia. Com entenia y parlava la lengua 

d’Egipte era cosa de gran maravella.  

No t’oblides que mires hi contemples lo prom 

Joseff, fuster de fusta vella, com treballa ab totes 

ses forces, que puguen passar la vida, y com menja 

lo pa en suor de la sua cara; com prenia per la mà a 

l’infant hi·l deportava, y aprés, perquè no·s cansàs, 

lo prenia en los braços. Y Jhesús, quand en edat 

crexia, en tot lo que podia li ajudava (Primer, 

f.55b-d). 

recedendi licentiam, et benedictione accepta, 

primo a puero Jesu, deinde a Matre, postea a 

Joseph, genibus flexis, et cum lacrymis 

compassione magna valefacias eis, quia tanquam 

exules a patria, sine aliqua causa, et exbanniti, 

remanent ad peregrinandum ibidem, per annos 

septem, in sudore vultus sui victuri (pp. 68b-69b). 

Montesino: Aportaron, pues, la gloriosa Reyna celestial y el sancto Joseph, su esposo, con el infante 

Jesúa una cibdad de la provincia de Thebayda, del reyno de Egypto, que se llamava Heliópolis. E 

alquilaron allí una casilla pobre, en que moraron siete años assí como estrangeros e peregrinos e pobres. 

Mas, ¿de dónde y en qué manera éstos bivían allí tan largo tiempo? Por ventura pedían por Dios? Léese 

de la virgen María que con la rueca e con el aguja ganava lo que avían menester ella e su hijo. Assí que 

cosía e hilava la Señora del mundo por el precio que le davan de su trabajo. Y esto hazía ella por el amor 

e por el zelo de la pobreza.  

¡O, quántas e quán grandes injurias eran hechas a estos estranjeros, las quales el Señor no vino a 

quitar, mas a rescebir! Pues, ¿qué podemos dezir si alguna vez su hijo padesciendo hambre pedía pan e la 

madre no tenía de dónde se lo dar? ¿Por ventura en estas cosas y en otras semejantes no se le movían con 

todo dolor sus entrañas? No hallava otro remedio sino consolar a su hijo con palabras de buena esperança, 

según que ella podía. E dávase priessa al trabajo de las manos para el mantenimiento del sagrado infante. 

E aun algunas vezes quitava de su boca lo que ella avía de comer por guardarlo para su hijo.  

Pues, si por el trabajo de sus manos le convenía de buscar de comer, ¿qué diremos de las vestiduras e 

de las otras necessidades que tenía para su vestir e para abastecimiento de su casa? ¿Por ventura teníalas 

dobladas, curiosas e costosas? No es de creer, por cierto, que las toviesse, caestas cosas son contra la 

pobreza, pues que aunque las pudiera tener, ella no las quisiera, porque era muy amadora de la pobreza. 

Mas, ¿puede ser que esta Señora cosiendo o haziendo otras labores (según la costumbre de otras 

donzellas) hazía obras delicadas y gentiles? Mas nunca Dios lo quiera que ella tales lavores fiziesse, 

porque cierto es cosa bien peligrosa labrar de tal manera, por muchas razones de que más largo adelante 

se dirá. 

Pues mira agora a la Virgen en sus trabajos y en sus obras, toda solícita e cuydadosa hilando, cosiendo 

e texendo; con quánta fidelidad las haze, aviéndose en todas con humildad e diligencia, teniendo siempre 

cuydado de la governación de la casa y entendiendo en vigilias e oraciones con toda su affectión e poder. 

Pues compadécete della e con toda consideración acata, que no rescibió de balde el reyno de Dios. Mira, 

assí mesmo, que el sancto Joseph, carpintero, alguna cosa obrava según su arte para el mantenimiento 

dellos.  

E, porque aquí se presenta agora materia de compassión, después que algún tanto con ellos te ovieres 

detenido, demanda licencia para bolverte, e rescebida la bendición primero del infante Jesú y después de 

su madre e del sancto Joseph, las rodillas puestas en tierra e con lágrimas, despídete dellos con gran 

compassión, pues que como desterrados de su tierra e sin causa alguna encartados se quedan allí para 

peregrinar por espacio de siete años, e para bivir en el sudor de su cara (f.91c-d). 
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Alcobaça:Forom-se, ergo, Maria e Joseph a ũa cidade de Tebaida a que chamam Eliópolis, e ali morarom 

em algũa casinha per sete anos. Lee-se da Senhora Virgem que com a roca e agulha guaançava o 

mantiimento pera si e pera seu Filho. Oo! quantas injúrias se faziam a êstes strangeiros! Mas o Senhor 

nom veeo polas scusar mas polas receber. E que mais? Se, algũas vêzes, havendo o Folho fame, pedia 

pam e ela nom tiinha donde lho dar, per ventura nom se comoveriam suas entredanhas em estas cousas e 

semelhantes? E afaagava-o com palavras segundo podia, e per ventura algũas vêzes tirava ela do que 

havia de comer pera o guardar pera o Filho. E se da obra das suas maãos havia de guaançar o 

mantiimento, que diremos das vestiduras e das outras cousas necessárias, como as haveria? Per ventura 

tiinha-as dobradas ou sobejas? Per ventura tiinha algũas esmeradas e louçaãs? Estas cousas taaes contra a 

pobreza som e, ainda que as podera haver, nom as tevera a amador da pobreza. Mas quando a Senhora 

cosia ou fazia algũas outras obras, per ventura fazia alguũs lavôres louçaãos ou garridos? Certo, nom, 

porque cousa é periigosa e de grande pecado, segundo se dirá adiante. 

Consiira agora a Senhora, como está em trebalhos e fadigas e como é mui diligente em governança de 

sua casa, e pero, nom embargando êsto, como era sempre ententa na oraçom. E have doo e compaixom 

dela de tôda voontade, e consiira que nom houve sem trebalho ou sem merecimentos o reino a Senhora do 

reino. E o santo Joseph, carpenteiro, algũa cousa obraria em sua arte. E depois que steveres com êles per 

alguũ spaço, pide licença pera te partires e, havida sua beençom, espide-te dêles, porque, assi como 

desterrados sem algũa cousa e esbulhados ou vazios, ficam em terra stranha, pera viverem ali pobres e 

strangeiros e em suor de seu rostro (f.47a-b). 

 

Sansovino:Andarono, adunque, a una certa città di Thebaide, che si chiama Heliopoli, et ivi, tolto a 

pigione una certa picciola casetta, vi stettero per spatio di sette anni come forestieri et pellegrini, et come 

poveri et bisognosi. Ma in che modo et donde costoro hebbero in tanto tempo da vivere? Forse andavano 

limosinando? Si legge di nostra Signora ch’ella filava et cuciva, et di quel guadagno manteneva sé 

medesima et il figliuolo. Cuciva adunque et filava la Signora del mondo per prezzo, per amore et zelo 

della povertà. O, quante et quali ingiurie furono fatte a questi forestieri! Le quali il Signore venne non per 

schifare, ma per ricevere. 

 Et che diremo quando alcuna volta avenne che, havendo il figliuolo fame et chiedendo del pane, la 

madre non haveva da dargliene? Non credi tu ch’in questa et in altre così fatte cose non fosse il suo 

grandissimo dolore? Ella consolava il figliuolo con parole al meglio ch’ella poteva, et tuttavia procurava 

da vivere affaticandosi, et talhora si traheva il boccone di bocca per serbarlo al figliuolo. Et ancora che 

bisognasse che col lavorare acquista(r)si da vivere, che diremo del vestire, che delle massetitie, et de letti, 

et d’altre cose necessarie per casa? Le havevano forse doppie, o forse soverchie, o forse dilicate et 

curiose? 

 Tutte queste cose sono contra la povertà, et quando le potesse havere, l’amatrice della povertà non le 

vorrebbe. Ma diremo noi che ella cucendo o altramente operando facesse cose curiose et dilicate ad 

instanza d’altri et per altri? Questo no, perciò ch’è pericoloso molto, et è gran vitio, come più oltre 

diremo. 

 Considera, lettore, la nostra Signora nelle fatiche et nelle opere sue, essa sollecita filando, cucendo, 

tessendo, et con quanta fedeltà, et humiltà et diligenza ella le faccia, havendo tuttavia grandissima cura al 

governo della casa et del figliuolo, attendendo sempre alle vigilie et all’orationi. Et habbiale compassione 

con tutto il cuore, et considera che la Signora del Regno non hebbe in tutto il Regno di Dio gratis. Et Iosef 

santo, ch’era legnaiuolo, d’altro lato, s’essercitava nell’arte sua del falegname.  

 Ma perché si ha materia di haver compassione, quando alla fine, o lettore, sarai stato un pezzo con 

esso loro, chiedi licenza di ritornare, et ricevuta la benedittione, prima dal bambino Giesù et dalla madre, 

et poi da Iosef, con le ginocchia in terra, partiti piangendo et con cordòglio, perché rimangono come esuli 

et banditi fuori della patria loro, senza cagione alcuna a pellegrinar in quel paese per sette anni, vivendo 

del sudore del volto loro (f.38c-d). 
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Conclusions 

 

L'objectiu fonamental que ens hem traçat en aquesta tesi doctoral ha sigut oferir una 

edició crítica i un estudi del Primer del Cartoixà de Joan Roís de Corella, traducció 

valenciana dels quaranta-un capítols inicials de la primera part de la Vita Christi de 

Ludolf de Saxònia (VCC), obra monumental que constitueix una de les claus de volta de 

la literatura espiritual europea de l'Edat Mitjana. 

Per tal de portar a terme el nostre objectiu, hem recorregut a la fixació del text 

prenent en consideració les dues edicions a través de les quals es va transmetre l'obra: la 

primera, realitzada a València el 13 d'abril de 1496, i publicada per Pere Hagenbach i 

Leonard Hutz (que identifiquem com a V), i la segona, eixida de les premses de Joan 

Rosenbach, a Barcelona, el 16 d'octubre de 1518 (que identifiquem com a B). Més 

concretament, hem partit de la consulta de tres exemplars de cada edició: en el cas de la 

valenciana, els incs. 173 i 179 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València i 

l'inc. 2736(1) de la Biblioteca Nacional de España; en el cas de la barcelonina, els 

exemplars amb signatura B-58/2/7 i B-58/2/8 de la Universitat de Barcelona i el 84-II 

procedent de l'Ateneu Barcelonès. 

A partir de l'anàlisi de la tradició textual i l'acarament de les dues edicions, hem pres 

com a text base de la nostra edició el text de V, atenent als raonaments següents: a) és 

l'editio princeps, realitzada en vida de l'autor, que, segons que resa el colofó, va revisar-

la personalment, i és el text de partida en què es basa B, que no introdueix canvis 

significatius i és bastant descurada. Tant les variants textuals significatives com les 

purament gràfiques han quedat consignades en l'aparat ecdòtic que acompanya el text. 

A més a més, hem completat l'edició amb dos aparats de notes de caràcter lingüístic, 

traductològic i cultural. El primer, atenent a la naturalesa temàtica de l'obra, l'hem 

dedicat a la identificació dels nombrosos versets bíblics que figuren en la VCC, que hem 

acompanyat de la reproducció del text de la Vulgata. En el cas dels versets dels salms,  

hem oferit també la transcripció del text equivalent del Psalteri corellà a partir de López 

Quiles (1985). Daltra banda, en el segon aparat de notes hem donat compte de tots els 

fenòmens traductològics a què recorre Roís de Corella, hem identificat les fonts citades 

en l'obra i hem facilitat la lectura, sempre que ho hem considerat escaient, amb notes de 

caràcter lingüístic i cultural. 

 



218 
 

Hem acompanyat l'edició d'un estudi introductori a través del qual hem volgut situar 

l'obra en el seu context cultural, teològic i espiritual. En primer lloc, hem fet un 

acostament a la figura de Ludolf de Saxònia, en què, partint de l'encara escassa 

bibliografia existent, s'estableix un status quaestionis que recull les dades més 

significatives relacionades amb la seua vida i les obres que hom li ha atribuït, així com 

les principals discussions i interpretacions generades en aquest punt per la crítica. A 

continuació, hem centrat l'atenció en l'obra, que hem analitzat des de diferents 

perspectives. L'anàlisi s'inicia amb un acostament a l'estructura i el contingut de la VCC, 

atenent especialment als nuclis temàtics que es poden delimitar en el Primer del 

Cartoixà, que situem dins del conjunt de l'obra. Tot seguit, hem centrat l'atenció en 

l'estudi de l'arquitectura interna dels capítols i en la detecció de les possibles fonts a què 

va recórrer el frare cartoixà, partint de la bibliografia existent i il·lustrant els fenòmens 

amb passatges del llibre que editem. 

Abundant en aquest punt, l'anàlisi de l'estructura dels capítols ens ha permés 

evidenciar les dues grans tradicions culturals del bell fons cristià que s'integren en 

l'obra: la dimensió teològica i l'espiritual. És per això que hem dedicat uns apartats 

específics a caracteritzar la VCC com a compendi de divulgació teològica i com a obra 

de meditació. En atendre aquest darrer aspecte, hem considerat oportú centrar l'atenció 

en l'orientació espiritual de l'obra, per a la qual cosa hem explicat, d'una banda, les 

característiques del mètode de meditació que ofereix al lector la VCC, i, de l'altra, el 

model que proposa com a referent, operació aquesta última que ens ha portat a analitzar 

la vida de Crist com a camí de meditació i motor de l'edificació espiritual.  

Exposem a continuació amb major deteniment les conclusions derivades de la segona 

part de l'estudi, atés que constitueix l'aportació més original i la que afecta més 

singularment el text editat, pel fet de centrar-se en l'anàlisi de les característiques de la 

traducció. Així doncs, després de portar a terme un acarament sistemàtic de la versió 

valenciana amb el text llatí, d'una banda, i amb els textos de la resta de les traduccions 

romàniques, de l'altra, i tenint en compte l'exposició que hem fet dels resultats obtinguts 

a partir d'aquesta doble comparació, podem extraure les conclusions següents: 

 

1) Fa de mal dir quin era exactament el text llatí que Joan Roís de Corella tenia 

davant quan va confegir la seua traducció, atés que són nombrosíssimes les versions de 

l'obra de Ludolf que circulaven, de forma manuscrita i impresa, per la València i per 

l'Europa del moment, algunes de les quals presenten canvis significatius entre elles. A 
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l'hora de portar a terme l'acarament, hem partit de les dues úniques edicions modernes 

de l'obra llatina, realitzades per J. M. Rigollot el 1865 i el 1870, que permeten un 

acostament al text bastant acurat, per bé que en el contrast entre ambdues també hem 

detectat alguns canvis, en aquest cas, però, poc significatius. En aquest sentit, ens ha 

resultat de gran ajuda, durant el procés d'acarament de la versió valenciana i el text llatí, 

recórrer a les altres versions romàniques, especialment les dues més literals, la 

castellana de fray Ambroso Montesino i la italiana de Francesco Sansovino, que ens han 

servit de possibles mecanismes de control, i que ens han permés constatar que el text 

modern oferit per Rigollot és pràcticament el mateix que tenien al davant aquests 

traductors més o menys contemporanis a Corella. Una tal constatació ens ha permés 

suposar, per tant, que la versió llatina que tenia al davant en fer el seu trasllat el mestre 

en sacra Teologia no degué diferir en excés del text llatí de què partien aquestes altres 

versions romàniques, ni del text que figura en les edicions llatines modernes que hem 

fet servir. 

 

2) L'acarament de la versió valenciana amb la resta de les traduccions romàniques 

ens ha permés constatar també que el trasllat corellà constitueix una traducció realitzada 

ex novo per Joan Roís de Corella, és a dir, que no segueix el text, ni totalment ni parcial, 

de cap de les altres versions en vulgar, sinó que es realitza directament a partir del text 

llatí, com era d'esperar, d'altra banda, atenent a la formació i a la cultura del traductor
240

. 

La tècnica de l'écard que hem fet servir sistemàticament en la part de l'estudi 

introductori dedicada a l'anàlisi de la traducció dóna bon compte de les diferents 

opcions traductològiques a través de les quals Corella s'allunya de la literalitat del text 

llatí i de les traduccions romàniques que en deriven. D'altra banda, en les notes sobre 

traducció que acompanyen el text de l'edició hem deixat constància que, en el cas dels 

passatges en què el text llatí presenta dificultats d'intel·lecció pel fet de forçar el sentit 

literal i tindre un caràcter metafòric o interpretatiu, la solució oferida per Corella 

difereix en nombroses ocasions de la que manifesten la resta de versions romàniques, 

siguen coincidents o no entre elles, circumstància que no fóra possible si el traductor 

                                                           
240

 En aquest punt, i atenent a l’escassa informació de què disposem per a datar amb exactitud les 

traduccions romàniques, hem cregut oportú obrar amb cautela i prendre en consideració el conjunt de les 

traduccions en vulgar, i no només les que es van publicar amb anterioritat o contemporàniament a l'edició 

de Corella, pel fet que no podem descartar que alguna més d'aquestes versions, com tenim documentat en 

el cas de la portuguesa, hagués tingut difusió manuscrita abans d'arribar a la impremta i poguera ser, per 

tant, anterior al trasllat corellà que, d’altra banda, tampoc no sabem amb precisió quants anys abans de 

l’edició es va produir. 
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valencià hagués partit de qualsevol d'aquestes versions. Ens referim a casos com el que 

il·lustrem a continuació, procedent d’un passatge de Beda el Venerable, In Lucae 

evangelium expositio, l.I, c.III (PL 92, cols. 0358B-C), extret del capítol vint-i-uné 

(«Del baptisme del Senyor», §11): 

 

VCC:  Unde et Beda: «Jesu autem bapthizato et orante apertum est coelum; quia dum corporis 

humilitate Dominus undas Jordanis subiit, divinitatis suae potentia coeli nobis januas pandit; dumque 

caro innoxia frigentibus tingitur aquis, opposita quondam noxiis romphaea extinguitur ignea» haec 

Beda(p. 105a). 

 

Primer: Diu Beda: «Prenent lo Senyor lo baptisme, y endreçant al cel a Déu, son Pare, les sues 

pregàries, les portes dels cels foren ubertes, que humiliant-se ab la sua humanitat a pendre lo 

baptisme, ab la potència de la sua divinitat nos ha ubert de Parahís la porta. Hi tocant y lavant la 

mundíssima carn sua les fredes aygües, se apagaren les flames del co[l]tell foguejant que defenia 

de Parahís la entrada.
241

» 

 

Montesino: Y el venerable Beda dize: «Baptizado el Señor, y estando en oración, se abrió el cielo, 

porque quando por profunda humildad sometió su cuerpo a las ondas en el Jordán, luego por la 

potencia de su divinidad nos abrió las puertas de la gloria; quando su carne sin peccado fue bañada 

de las ondas frías, el espada de huego, puesta en otro tiempo a la puerta del Paraýso contra los 

pecadores, fue del todo desafilada y perdida». Lo de suso es de Beda (f. 138a-b). 

 

Alcobaça: Onde Beda diz que “como Jesu Cristo foi bautizado e orou, foi o ceeo aberto, porque, 

quando o Senhor, per abaixamento do corpo, se meteu de-sob as águas do Jordam, entom o seu 

poderio da diviindade nos abriu as portas do ceeo, e quando a carne nom empeecível foi cuberta das 

águas frias, assi como espada ou lâmpado quando topa com cousas a si contrairas, feriu fogo”. 

Estas cousas Beda (f. 77a). 

 

Sansovino: Onde Beda: «Battezato Giesù et orando, s’aprì il cielo, perché mentre il Signore con la 

humiltà del corpo sottentra all’onde del Giordano, ne apre con la potenza della sua divinità le porte del 

cielo, mentre che la carne innocente si bagna nell’acque fredde». Così dice Beda (f. 61a)
242

. 

 

3)  La traducció enllestida per Joan Roís de Corella mostra una tendència general a 

l’abreujament, que s’efectua a través de dues intervencions recurrents: l’omissió i el 

resum, recursos que el mestre en sacra Teologia demostra dominar a la perfecció. Com 

hem posat de relleu amb els exemples reportats sobre la qüestió, la causa que motiva la 

major part de les omissions és la voluntat del traductor d’evitar les nombroses 

repeticions del text llatí, que són conseqüència de la tècnica compositiva de collage que 

fa servir Ludolf de Saxònia per a incorporar fragments de diversa procedència que 

abunden en un mateix aspecte temàtic. En altres ocasions, però, l’omissió d’una 

determinada porció del text del frare cartoixà sembla estar motivada per la naturalesa 
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Com es pot comprovar, la traducció de Corella resol la traducció d'aquest passatge posant-lo en relació 

amb Ge 3, 23-24, en què figura que, després d’expulsar Adam del Paradís per la seua desobediència, Déu 

«va posar a l’orient de l’Edén els querubins amb la flama de l’espasa fulgurant per a guardar el camí de 

l’arbre de la vida». 
242

 Com es pot constatar, Francesco Sansovino, traductor de la versió italiana, resol la dificultat del 

passatge ometent-ne part del contingut. 
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del seu contingut. En aquest sentit, s’observa una clara tendència a l’eliminació de 

fragments de l’original llatí que desenvolupen interpretacions del text evangèlic de 

caràcter tropològic o moral, i que Ludolf de Saxònia sol acumular, sobretot, en l’última 

part dels capítols; o bé de passatges que contenen digressions, especialment de caràcter 

etimològic, o que estan vinculats a una exposició de raons, causes o motius, que el 

traductor valencià omet o resumeix totalment o parcial. Notem, finalment, que aquest 

tret de la traducció valenciana no troba parangó en cap de les altres versions 

romàniques, ni tan sols amb la portuguesa, que també presenta una clara tendència a 

l’abreujament. Pel que hem observat, els passatges eliminats en ambdues versions no 

són majoritàriament coincidents, com tampoc sembla que ho siga l’usus seguit en 

l’aplicació d’aquesta intervenció traductològica. De fet, en la versió preparada al 

monestir d’Alcobaça el recurs al resum és poc freqüent i l’omissió de passatges 

complets sembla que respon a una actuació més mecànica o almenys no tan reflexiva 

com la seguida per Corella. 

 

4) Al costat de les supressions a què ens hem referit suara, que de vegades abasten 

porcions del text llatí d’extensió considerable, les reelaboracions de passatges de l’obra 

original i les substitucions de fragments d’aquesta per materials provinents d’altres fonts 

constitueixen, també, manifestacions ben evidents d’una intervenció traductològica 

invasiva per part del mestre en sacra Teologia, que tampoc no és possible documentar 

en cap altra de les versions romàniques. El traductor valencià analitza el text d’origen 

críticament, i en cas de discrepància amb el contingut de l’original, busca una font 

alternativa o reelabora el passatge, partint ben sovint de les idees i dels materials amb 

què ha bastit Ludolf de Saxònia el text llatí, però aportant l’encuny personal. Així 

doncs, la presència d’aquest tipus d’intervencions ens permeten entreveure els gustos 

personals del traductor, les seues opcions teològiques, els textos que coneixia i tenia a 

l’abast i els interessos que suposava en els lectors als quals adreçava la seua traducció. 

Es tracta, en tot cas, d'intervencions traductològiques molt puntuals, que presenten un 

pes relatiu dins del conjunt de l'obra, i que no alteren greument el sentit ni la intenció 

del text de partida. 

 

5) Tot i que no manifesten una presència i un abast tan generalitzats com els que hem 

observat en el cas de les omissions i els resums, també resulta molt interessant l’estudi 

de les porcions de text que Joan Roís de Corella afegeix en la seua traducció, i que no 
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figuren ni en el text llatí ni en cap altra de les versions romàniques. Com hem tingut 

ocasió de comprovar, el grup més nombrós d’addicions es relaciona amb la necessitat 

que experimenta el traductor d’explanar el sentit de certs aspectes de l’obra per a 

facilitar-ne la intel·lecció al lector, i es manifesta en forma de glosses en què es defineix 

un concepte, es contextualitza un determinat passatge evangèlic o es posa en relació 

amb una realitat més coneguda pel receptor fent servir el recurs de la comparació, que 

es construeix recorrent ben sovint a formulacions que presenten evidents ressons 

ausiasmarquians. Un segon nucli d’addicions que hem pogut aïllar en la traducció 

valenciana responen més bé a expansions sorgides de la ploma del traductor a partir del 

contingut que presenta el text de Ludolf, que esdevé un estímul que esperona la 

capacitat retòrica o de fabulació de l'autor de la Tragèdia de Caldesa. Finalment, al 

costat d'aquests passatges de factura corellana, no és del tot infreqüent documentar 

addicions incorporades pel teòleg valencià que resulten ser, en realitat, fragments pouats 

d'altres fonts, i que el traductor aprofita, declarant-ne o no la procedència, per tal de 

completar el contingut del text llatí, que jutja insuficient. Es tracta, en tot cas, de 

citacions manllevades del bell fons patrístic, a les quals el mestre en sacra Teologia 

pogué accedir directament o, el que resulta més probable, a través d'alguna font 

secundària en forma de cathena, florilegi o concordances bíbliques. 

 

6) Resulta també ben estimulant l’anàlisi de les addicions i omissions relacionades 

amb possibles motivacions de caràcter ideològic o teològic. Per bé que l’obra de Ludolf 

de Saxònia és plenament canònica i d’una espiritualitat continguda, gens donada, per  

tant, a recórrer a les expansions místiques o a les fabulacions contemplatives tan 

característiques de certes produccions de la pietat afectiva, el ben cert és que Corella 

omet alguns elements del text llatí que jutja inadequats des del punt de vista dels 

postulats teològics. Tal és el cas, per exemple, de la supressió de la referència al riure 

infantil de Jesús o l’eliminació d’algunes de les crítiques que Ludolf de Saxònia 

profereix contra diferents membres dels estaments religiosos, com és el cas dels bisbes i 

dels frares. D’altra banda, en alguns punts de l’obra es pot documentar també la inclusió 

per part del traductor valencià de fragments que, bé completen l'explicació teològica 

d'un determinat passatge que ofereix l'original llatí, i que Corella jutja insuficient, bé 

donen compte d'altres interpretacions teològiques sobre l'assumpte tractat que el 

traductor considera important aportar als seus lectors a l'hora d'enriquir l'explicació que 

figura en el text ludolfí. Destaca, en aquest sentit, per exemple, l’al·lusió al vot de 
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virginitat de Maria formulat ja des del ventre matern, o la referència a la conversa que 

van tindre l’infant Jesús i Joan Baptista al desert durant l’episodi de la fugida a Egipte. 

Convé advertir, finalment, que aquestes intervencions, que ens situen davant del Corella 

mestre en sacra Teologia, no es documenten en cap altra de les versions romàniques de 

l’obra, i constitueixen un element més de la singular originalitat del text valencià. 

 

7) La versió realitzada per Roís de Corella pretén acostar el llibre del frare cartoixà a 

un públic lector cada vegada més nombrós format per cristians que no tenien 

coneixements de llatí, però que s'interessaven pels misteris de la fe i per l'exercitació 

espiritual. Com el mateix traductor afirma en el pròleg, la versió valenciana, feta a precs 

de Jaume del Bosch, s'adreça als cristians «lechs», que són «gran part hi la major en 

nombre de la fe cathòlica», als quals pretén participar «aquest tresor, aquesta preciosa 

margarita» (f. 2a-b), a fi que puguen salvar les seues ànimes. L'anàlisi del text valencià 

ens revela que la intervenció traductològica de Corella respon amb exactitud a aquest 

propòsit, i que s'adreça certament a aquesta tipologia concreta de lectors. No hem trobat 

enlloc cap canvi respecte del text llatí que ens puga fer pensar en una voluntat  

apologètica d'adreçar-se als jueus conversos valencians, com hom ha defensat, no sense 

contestació (Hauf 2010), en el cas de la traducció del Psalteri (López Quiles 2007). En 

tot cas, l'estudi de la traducció dels altres volums del Cartoixà podria contribuir a 

confirmar o a matisar, pel que fa al conjunt de l'obra, l'observació que referim en relació 

al Primer. D'altra banda, evidències ben eloqüents permeten descartar la possibilitat que 

la voluntat apologètica inclogués també als musulmans valencians. L'anàlisi de les 

addicions i omissions de caràcter ideològic evidencia, com hem pogut apreciar, un 

menyspreu cap a l'Islam que difícilment podria avenir-se amb la voluntat d'acostar els 

creients musulmans a la fe catòlica. Resulta més que significativa, en aquest sentit, la 

referència al profeta com a «nefandíssim Mafomet» (Primer, f. 26b; VCC, pp. 29b-30a), 

així com les omissions de la suposada alegria dels seguidors de Mahoma amb motiu del 

natalici de sant Joan Baptista (Primer, f. 15a; VCC, p. 17a); o de l'emoció que 

experimenten els sarraïns en observar les mostres de pietat dels cristians que visiten els 

llocs sagrats de Terra Santa (Primer, f. 5b-c; VCC, p. 5a), que figuren en el text de 

Ludolf, i que el traductor valencià ignora. 

 

8) L'estudi dels passatges contemplatius continguts en el capítol tretzé ens ha permés 

de constatar com el mestre en sacra Teologia és un bon coneixedor de la tècnica de 
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meditació franciscana, que es va difondre a través d'obres fonamentals de l'espiritualitat 

dels fills de sant Francesc d'Assís, com és el cas de les conegudíssimes MVC. El 

traductor valencià reelabora i amplifica sistemàticament els passatges del text original 

que inclouen meditacions, i hi introdueix nombrosos detalls domèstics que permeten 

estimular la pietat afectiva, i que probablement eren els esperats pels seus lectors 

coetanis, que havien crescut dins d'una cultura espiritual influenciada pel carisma dels 

seguidors de sant Francesc i sant Bernat de Claravall. La comparació amb passatges 

concomitants de les altres dues grans vides de Crist de la nostra literatura, la del frare 

franciscà Francesc Eiximenis i la de la monja clarissa sor Isabel de Villena, ens han 

permés palesar la coincidència en el to i en els detalls i motius adduïts per a estimular la 

imaginació del meditant, cosa que ens mena a concloure que l'adaptació lingüística 

portada a terme per Corella comportà també una aclimatació de l'obra del frare saxó al 

context espiritual de la cultura de recepció. 

 

9) Especialment davant dels passatges contemplatius que acabem de comentar, per 

bé que també en d'altres de factura pròpia que es manifesten en forma d'addicions o 

reelaboracions de l'original llatí, el lector té la impressió d'identificar la presència del 

Corella escriptor, que deixa esparses ací i allà mostres del seu estil característic,tot i que 

sense arribar a l'expressió retoricada i ampul·losa de les proses mitològiques. Resulta 

evident que la traducció de volums tan extensos no convidava a una intervenció 

estilística tan elaborada, i que el traductor es va deixar portar per un estil més contingut 

i acordat amb el del text de partida. 

 

10) Finalment, el contrast que hem efectuat en l'aparat de notes entre la traducció 

dels salms que figuren en el Primer i la traducció dels versets equivalents que efectua el 

mateix traductor en el Psalteri ens ha permés de constatar que les versions rarament 

resulten coincidents, i que, per tant, Corella tradueix de nou sense acudir a la seua versió 

anterior. Per bé que aquesta circumstància mereixeria un estudi traductològic detingut 

gens mancat d'interés, que ens plantegem com a objecte d'estudi de posteriors 

investigacions, avancem ací quatre exemples que poden resultar indicatius del fenomen 

que comentem: 
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a) Sl 44, 3 

Vulg.: «Speciosus forma prae filiis hominum» 

VCC: «Speciosus forma prae filiis hominum» (p.5b).  

 Primer:«Més bell, més gentil en la sua forma de tots los fills dels hòmens» (f. 6b). 

Psalteri: «Gentil és en figura sobre tots los fills dels hòmens» (p. 67). 

 

b) Sl 26, 10 

Vulg.: «Quoniam pater meus et mater mea dereliquerunt me; Dominus autem assumpsit me». 

VCC:«quia pater et mater eam derelinquerant, Dominus eam assumpsit» (p. 13a). 

 Primer: «Mon pare y ma mare me dexaren, hi lo Senyor me pres, que per a ell me volia» (f. 12b). 

Psalteri: «Que mon pare e ma mare me han desemparat; però lo Senyor me ha pres e receptat» (p. 52). 

 

c) Sl 127, 3 

Vulg.: «Uxor tua sicut vitis abundans, in lateribus domus tuae». 

VCC: «tunc uxor ipsius sicut vitiis abundans, in lateribus domus suae» (p.17a). 

 Primer: «Serà la muller tua axí com una sarment abundant en totes les parts de la tua casa» (f. 15a ). 

Psalteri: «La tua muller serà axí com a cep abundant, en los apartaments de la tua casa» (p. 136). 

 

d) Sl 47, 8 

Vulg.: «in spiritu vehementi conteres naves Tharsis» 

VCC: «In spiritu vehementi conteres naves Tharsis» (p.54a; p. 66b). 

 Primer: «Cremarà les naus de Tharsis en sperit de vehement ira» (f. 44d). 

«En sperit vehement de ira trencaràs les naus de Tharsis» (f. 53d). 

Psalteri: «en sperit de ira molt fort trocejaràs les naus de Tharsis» (p. 69). 

 

 

Comptat i debatut, en la darrera etapa de la seua vida, reclòs en una cel·la del 

monestir de sant Francesc de València, Roís de Corella dedica els darrers esforços vitals 

a complir la que sembla que és l'última de les seues preocupacions i ocupacions 

intel·lectuals: posar en circulació una traducció de la monumental VCC per a la piadosa 

edificació de les ànimes dels seus contemporanis. A través de la seua versió original i 

personalíssima, eixida d'una ploma sempre elegant i amb un estil d'innegable vàlua 

literària, la VCC entra a formar part del llegat cultural de la literatura religiosa catalana, 

l'estudi del qual presentava encara una llacuna especialment injustificable: la manca, 

precisament, d'una edició crítica de l'obra del saxó Ludolf de Saxònia, que hem tractat 

de pal·liar, ni que siga de manera parcial, a través de la nostra edició del Primer del 

Cartoixà. Esperem que el fruit del nostre treball, amb els seus encerts i les seues 

errades, servisca d'estímul per a noves investigacions que ajuden també a reivindicar 

l'obra i contribuïsquen a situar-la en un lloc que faça justícia a la magnitud de la seua 

excel·lència. 
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EDICIÓ CRÍTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La nostra edició 
 
 
 A l'hora de fixar el text de la nostra edició, hem pres com a testimoni base el text que 

ofereix l'editio princeps valenciana de 1496 (V), tenint en compte les lectures de l'edició 

barcelonina de 1518 (B) només en aquells casos, molt puntuals, en què l'edició 

valenciana ofereix una lliçó que no fa sentit i que la barcelonina esmena en la línia del 

text original llatí. Raons lingüístiques i extralingüístiques donen suport a l'elecció de 

l'editio princeps: 

 

a) Es publica en vida de l'autor, que possiblement intervingué en la revisió del text, si 

atenem a la informació continguda en la rúbrica inicial i el colofó, que, com hem vist, 

manifesta que el text ha sigut "corregit, smenat y ben examinat" per Roís de Corella1. 

 

b) Constitueix una edició molt acurada, que no presenta omissions ni llacunes 

significatives. Les lliçons incorrectes i els errors tipogràfics, que són escassos, es troben 

reproduïts majoritàriament també en B. 

 

 En el cas concret de l'oració que tanca el Primer, hem tingut en compte també un 

tercer testimoni que ha transmés aquesta obra, el còdex de la Biblioteca Mayansiana 

(BUV 728), així com l'edició crítica que en va fer l'erudit Ramon Miquel i Planas (1913: 

391-400). 

 

 Pel fet de tractar-se d'una traducció, a l'hora d'establir el text hem tingut present el 

text llatí de partida, que hem pogut recuperar a través de dues edicions de Rigollot 

(1865 i 1870). D'aquesta darrera edició hem pres també, per tal de facilitar-ne la lectura, 

els intertítols amb què l'estudiós va acompanyar el text llatí, i que nosaltres oferim 

traduïts i entre claudàtors, per no formar part del text corellà. 

 

 Pel que fa a la transcripció, hem seguit els criteris habituals en les edicions 

filològiques de textos medievals catalans, és a dir: 

 

a) Desenvolupament dels mots abreujats. 

                                                           
1 L'edició barcelonina del 1518 reprodueix aquesta mateixa informació. Cal tenir en compte, però, que 
Roís de Corella mor el 6 d'octubre de 1497. 



b)  Separació dels mots, accentuació i puntuació d'acord amb la normativa actual. En el 

cas de les elisions no marcades actualment hem recorregut al punt volat. 

c) Regularització de majúscules i minúscules d'acord amb els usos actuals. 

d) Regularització de les grafies u / v, i/ j i c / ç d'acord amb el sentit. 

e) Ús de claudàtors per a suplir lletres omeses per error. Els errors per repetició 

s'indiquen en l'aparat crític. 

 

 A fi de donar compte de la complexitat ecdòtica, traductològica i cultural de l’obra 

que editem i, alhora, facilitar-ne la consulta als lectors que s’hi atansen, hem optat per 

oferir a peu de pàgina l’aparat crític i els de notes, organitzats en tres nivells: 

 

a) El primer nivell dóna compte de l’aparat crític de l’obra, i inclou el conjunt de 

variants, tant les rellevants com les purament gràfiques, de les dues edicions que 

ens han trasmés l’obra. En aquells casos en què V i B oferien lectures possibles 

però divergents, hem optat per acarar els textos amb l’original llatí de la VCC i 

reproduir-ne el passatge. 

b) Atesa la importància que cobra el text bíblic en aquesta obra, en tant que gran 

glossa evangèlica, hem considerat la conveniència d'incorporar un segon aparat 

textual en què s'identifica la font dels versets evangèlics que figuren en la 

traducció corellana, tot aportant a continuació el text de la Vulgata, a fi que el 

lector puga acarar el text llatí la traducció corellana. Per tal d'alleugerir aquest 

aparat i evitar repeticions innecessàries, en els nombrosos casos en què el text 

recorre repetidament a un mateix verset evangèlic, hem optat per oferir el text de 

la Vulgata només en la citació inicial; en les citacions posteriors ens hem limitat 

a identificar el passatge, sense reproduir el text llatí. Això no obstant, hem 

negligit aquest criteri general en aquells casos, també bastant usuals, en què la 

glossa d'un mateix verset evangèlic no implica una repetició, pel fet que en cada 

al·lusió s'exposa una part d'aquest verset. Finalment, en el cas concret de les 

citacions provinents dels Salms, oferim, a continuació del text de la Vulgata, la 

traducció que figura en el Psalteri atribuït a Corella, a partir de l'edició de Joan 

Antoni López Quiles i Vicent Ribes Palmero (1985). 

c) En el tercer nivell de l’aparat oferim les notes de caràcter lingüístic i cultural. En 

primer lloc, hem identificat, sempre que ens ha estat possible, les fonts 

clàssiques i, sobretot, patrístiques que se citen en l'obra. En aquest darrer cas, 



ens ha resultat de gran ajuda recórrer a la Patrologia Latina (PL) i a la 

Patrologia Graeca (PG) del pare Migne. En segon lloc, per donar compte de les 

operacions traductològiques, hem portat a terme un acarament sistemàtic de la 

traducció del Cartoixà amb l'original llatí de la VC i hem deixat constància dels 

canvis que s'hi produeixen en forma de transposicions, amplificacions,  

reelaboracions, addicions, omissions o canvis significatius. En el cas de les 

reelaboracions i les omissions, reproduïm el text de l'original llatí perquè el 

lector puga tindre accés directe als passatges que Corella negligeix o tradueix 

amb llibertat. Subsidiàriament, sempre que hem considerat que revestia interés 

per a la comprensió i la valoració de la traducció efectuada per Corella, hem 

reproduït el text de les altres traduccions romàniques de la VCC: la traducció 

francesa de Lemenand, la portuguesa d'Alcobaça, la castellana d'Ambrosio de 

Montesino i la italiana de Francesco Sansovino. 

 
 
 
 
 
 
 



{2A}  PRÒLECH DEL TRELLA[DA]DOR

Al molt reverend, magnífich e més virtuós senyor, cavaller e digne religiós del sagrat 
e militar orde de la sagratíssima Senyora nostra, Verge Maria de Montesa, frare Jaume 
del Bosch, comandador de Honda, síndich hi protector de la religió sobredita e diputat 
del regne de València. Reverend senyor, y en amor y amicícia germà major molt stimat: 

vençut me han les vostres multiplicades pregàries, acompanyades de contínues obres de 
amistat verdadera, majorment quand pense la cristianíssima affectió que vostra 
reverència porta a la Sacra Scriptura, hi singularment als sagrats evangelis, lo zel de 
caritat que les vostres cristianes entràmenes inflama, de excitar totes les creatures a loar, 
magnificar hi colrre Jesús, Déu y Senyor nostre, y la sua intemerada verge senyora 

Mare; que, ab tot que vostra magnificència sia experta en la latina lengua, però fervent y 
ardent caritat de la amor del prohisme, semblant al mansuet duch y capità Moysés, y al 
vexell de electió Apòstol, voleu que la amor y laor de Déu en vós no·s trobe sola: totes 
les creatures, y vós ab elles, voleu que·l loen, que·l magnifiquen hi l’adoren.

Aquesta és vera mostra de caritat verdadera: no demana res propi, mas la honor de 

Déu y la utilitat del prohisme. Y per ço, ab tot que per a la vostra elevada intel·ligència 
hi a la voluntat devota plenament aquest excel·lent libre baste axí com stà, en còngrua 
latina lengua, però zel de la casa de Déu, Sgleya sancta, vos stimula per los lechs, qui 
són gran part hi la major en {2b} nombre de la fe cathòlica, per als quals aquest tresor, 
aquesta preciosa margarita, stà amagada; voleu, donchs, virtuós senyor, aquest tresor 

yo·l descobra perquè los cristians lechs a salvació de les sues ànimes y de les nostres lo 
troben, hi sien tan richs que la gràcia hi la eterna glòria comprar y acquirir puguen.

Gran és la obra, profunda, alta, ampla y larga; treball demana per a la mia dèbil 
intel·ligència quasi insoportable; amor hi caritat la demanen: amor hi caritat sien plomes 
que la càrrega de mos treballs facen laugera. Jesús, mon Déu hi Senyor, porte trelladant 

aquest sobre tots los altres excel·lent libre; Simeon lo portava, hi lo Senyor portava a 
Simeon, qui en los braços lo tenia. Suplique, donchs, virtuós senyor, vostra devoció al 

 reverend] reverent B. Seguim V.  |   del] de V. Seguim B.  |   vençut] vengut B. Preferim V.  |   quand] quant B. 
Seguim V.  |   prohisme] proïsme B. Seguim V.  |   salvació] salvatió B. Seguim V.

- Al ... València] Jaume del Bosc, conegut també com fra Bosc, va pertànyer a l’orde de Montesa i fou 
comanador d’Onda, com recull la intitulació de la dedicatòria del Cartoixà. La seua relació amb Joan Roís de 
Corella es remunta, ben probablement, a l’any 1486, en què tenim documentada la participació d’ambdós en 
el certamen poètic en honor de la Immaculada Concepció celebrat l’11 de febrer a València, que donarà lloc a 
la publicació del primer llibre imprés en la nostra llengua, les Trobes en lahors de la Verge Maria. Jaume del 
Bosc hi va concórrer amb la composició L’obra major que Déus etern ha feta, i el traductor valencià amb La 
vida de la sacratíssima Verge Maria, una oració inspirada inspirada en la Vita Christi (d’ara endavant, VCC) 
de Ludolf de Saxònia, i que posteriorment aprofitarà com a colofó de la seua traducció del Primer del 
Cartoxà (veg. les pp. 739,0-745,16). Per a més informació sobre el certamen poètic de 1486 i els autors que hi 
van participar, veg. Els certàmens poètics valencians (Ferrando, 1982).  |   colrre]  Venerar, retre culte 
(DCVB, s.v. colre).  |  intemerada]  Inviolada, no corrompuda (DCVB, s.v. intemerat).  |  - voleu ... puguen]  
El mateix Ludolf de Saxònia, en el pròleg del Vita Christi, comenta in extenso les propietats salvífiques del 
llibre. Veg. p. 7,3-9.





PRIMER DEL  CARTOIXÀ

benigne Senyor, a qui scrivint porte, hi a la sua verge senyora Mare, no·m desemparen 
fins que aquest servey de la sua magestat se acabe, hi lo cristianíssim desig vostre. Hi no 
m’oblide que de cor, voluntat y pensa proteste com a cristià cathòlich, ab tot que gran 
pecador indigne, que tots los meus scrits, obres hi paraules humilment sotsmet hi 
presente a correctió, decret y smena de la sacrosanta romana Sgleya hi de tots los 

reverents mestres qui en la sua unitat y obediència viuen.
Serà partit en quatre parts aquest libre de la vida de Jesús, Déu y Senyor nostre: la 

primera part comença a la sua generació eterna fins al miracle del servent de Centurió 
en la ciutat de Capharnaüm; la segona part comença en lo sobredit miracle hi a la sua 
transfiguració acaba; la terça part en la transfiguració comença hi en la sua última Cena 

acaba; la quarta part comença acabada la Cena hi acaba en lo Juhí final y eterna glòria.

 magestat] majestat B. Seguim V.



{2C} PRÒLECH  DEL  BENAVENTURAT  DOCTOR HI  EXCEL·LENT  
CONTEMPLATIU  LUDOLPHO  CARTOXÀ  EN LA  VIDA DE  JESÚS , DÉU  
HI SENYOR NOSTRE , SEGUINT  HI  POSTIL·LANT  LOS SAGRATS 
EVANGELIS



[1. COM  CRIST  ÉS FONAMENT  DE  LA SALUT]

De la nostra spiritual y corporal vida, de la nostra fe y crehença, de la nostra felicitat e 
glòria, de tot lo nostre éser e viure és fonament Jesús, Déu y home, creador y redemptor 
nostre.

Diu sant Agostí que Déu és essència en si stant sobiranament sufficient, inmensa, 
infinida; l’ome és creatura de no-res feta, sobiranament en si defectuosa: lo seu ésser y 

obres totes menacen rohina; y per ço és mester, si no desija caure, sobre aquest 
fonament edifique.

 éser] ésser B. Seguim V. 

- De ... nostre] 1Co 3, 11: Fundamentum enim aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est, quod 
est Christus Jesus.

- seguint ... evangelis]  Aquesta addició de Corella contribueix a explicitar al lector la tècnica amb què està 
escrita la VCC. Des del punt de vista textual, l’obra s’estructura a partir d’una lectura articulada dels quatre 
evangelis que dóna lloc a un únic fil discursiu. En un segon nivell se situen tots aquells recursos a què Ludolf 
recorre per explicar (o, com diu Corella, «postil·lar») de verbo ad verbum aquest discurs evangèlic unificat: 
principalment, la recurrència als diferents sentits de l’exegesi bíblica i l’assimilació de fragments dels pares 
de l’Església que s’hi relacionen, i que degué pouar de diferents repertoris, com la Glossa ordinaria 
d’Anselm de Laon, la Catena aurea de sant Tomàs d’Aquino o les Postillae perpetuae in universam Sacram 
Scripturam de l’exegeta i teòleg franciscà Nicolau de Lira (1270-1349), a què recorre també Corella en la 
traducció d’alguns passatges evangèlics quan s’allunya del text de la VCC.  |  - De ... nostre]  Cfr. amb el 
text llatí la traducció que ofereix Corella del verset paulí de 1Co 3, 11, confegida amb certa llibertat: 
«Fundamentum aliud nemo potest ponere, ut ait Apostolus, praeter id quod positum est: quod est Christus 
Jesus» (VCC, 1a).  |  - Diu ... edifique]  Cfr. amb l’original llatí la traducció abreujada amb què resol 
Corella aquest passatge de la VCC, que sembla construït a partir de sant Agustí, Soliloquiorum libri duo, l.I, 
c.I (PL 32, col. 0869-0872): «Cum dicat Augustinus quod Deus est res summe sufficiens, et homo est res 
summe deficiens, et quod tale bonum Deus est, ut nemini eum deserenti bene sit: idcirco quicumque ruinam 
defectuum suorum evadere, et spiritu reparari desiderat, necesse est ei ut a fundamento praedicto non recedat: 
quia in eo omnimoda remedia suis necessitatibus inveniet» (VCC, 1a). El fragment «tale bonum Deus est, ut 
nemini eum deserenti bene sit» constitueix una reproducció literal d’una altra font augustiniana: De natura 
boni contra manichaeos, l.I, c.VII (PL 42, col. 0554).





[2. COM  EL  PECADOR  ÉS  CONVIDAT  AL  PERDÓ I A LA IMITACIÓ  DE 
CRIST]

Y lo pecador no se spante, per la gravitat de les sues culpes, a Jesús acostar-se; hoja y 
scolte les sues mel·líflues paraules: «Veniu a mi tots los qui treballau y stau carregats de 
culpes. Yo us daré refectió y repòs, y sanaré les vostres malalties; y reposaran les vostres 
ànimes, ací per la mia gràcia y en l’esdevenidor en la eterna glòria.»

Hoja lo malalt lo piadós y solícit metge, acoste’s a la benignitat sua ab contrició 

profunda, ab confessió solícita, ab virtuós prepòsit que de mal se aparte y en virtuoses 
obres treballe.

Quin exercici, quin studi se acompara a legir la vida, les obres, los miracles, la mort y 
pasió que per nosaltres ha presa aquell Déu y Senyor qui de no-res, per la sua bondat 
sola, nos ha creat a la sua ymatge? Com és possible que a bona fi no pervinga aquell qui 

la vida del Senyor lig, contempla y recor- {2d} da?

 ànimes] ànimas B. Seguim V.  |   pasió] passió B. Seguim V.  |  qui] que B. Seguim V.

- Veniu ... ànimes] Mt 11, 28-29: Venite ad me omnes qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos. 
Tollite jugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum, et humilis corde: et invenietis requiem 
animabus vestris.

- Y ... paraules]  Cfr. amb el text llatí, que Corella defuig traduir literalment: «Primo itaque peccator cupiens 
peccatorum suorum sarcinam deponere, et ad requiem animae pervenire, audiat Deum peccatores invitantem 
ad veniam» (VCC, 1a).
 El traductor valencià s’allunya en aquest punt del text llatí, i deriva la reivindicació de l’estudi de la vida de 
Jesús, que ens acosta a la salvació, cap a una crítica envers els cristians que esmercen el temps en lectures 
profanes, que els condemnen a l’infern. Aquest argument, que permet entreveure els gustos dels lectors 
coetanis a Roís de Corella, s’ha de posar en relació amb les contínues glosses interpolades al llarg de la 
traducció que insisteixen en la superioritat del missatge evangèlic respecte de qualsevol sistema de pensament 
profà, pel fet de relatar les paraules i fets de la vida de Jesucrist. El text de la VCC, en canvi, centra aquest 
passatge en la il·lustració d’alguns principis que poden ajudar el lector a iniciar-se en la tècnica 
contemplativa, tot remarcant la necessitat que la lectura meditativa s’oriente a la imitació de Crist («parum 
enim prodest si legerit, nisi et imitatus fuerit»), argument que es reforça recorrent a dues citacions patrístiques 
que s’expressen en aquest sentit: la primera, de sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica canticorum, 
sermó XIV (PL 183, col. 0843B); la segona, de sant Joan Crisòstom, que pertany en realitat a Pseudo-
Crisòstom, Opus imperfectus in Matthaeum, 42 (PG 56, cols. 870-871). Cfr. la traducció de Corella amb el 
text llatí: «Secundo peccator (sed jam in Christo fidelis effectus, tanquam ipsi per poenitentiam reconciliatus), 
studeat diligentissime medico suo adhaerere, et suam familiaritatem acquirere, ejus sanctissimam vitam 
recogitando omni qua poterit devotione. Caveat tamen provide, ne cursorie ipsam vitam legendo transeat: sed  
seriatim aliquid de ea per diem accipiat: in quo sabbatum dedicatum piae meditationis Christo quotidie 
celebrando, ac cogitationes et affectiones, orationes et laudes, totumque opus diei ad illud reducendo, in ipso 
delectetur: a tumultu exteriorum, et mundanorum impedimentorum requiescere, et suaviter obdormire: et ad 
illud, ubicumque fuerit, velut ad certum et pium refugium, contra vitiosas humanae infirmitatis varietates, 
continue Dei famulos impugnantes, saepe recurrere. Saepius tamen recurrat ad praecipua Christi memorialia; 
videlicet ad incarnationem, nativitatem, circumcisionem, apparitionem, paesentationem in templo, passionem, 
resurrectionem, ascensionem, Spiritus Sancti effusionem, adventum ad judicium: causa specialis 
recordationis, et exercitationis, ac spiritualis recordationis, ac consolationis. Sic etiam ipsam vitam Christi 
legat, ut mores ejus pro posse imitari studeat. Parum enim prodest si legerit, nisi et imitatus fuerit. Unde 
Bernardus: “Quid tibi prodest, pium Salvatoris nomen lectitare in libris, nisi habere studeas pietatem in 
moribus?” Unde et Chrysostomus: “Qui legens de Deo, vult invenire Deum, festinet vivere digne Deo, et ipsa 
conversatio bona sit quasi lampas luminis ante oculos cordis ejus, viam veritatis aperiens”» (VCC, 1a-b).





És saludable consell als qui·s moren que la passió del Senyor los recorden; aquell qui 
vivint y en sanitat la té bé studiada, no comportarà lo benigne Senyor que en tal 
necessitat la oblide. Però és gran dolor dels qui nom de cristians tenen: les vides y actes 
dels infels reys y emperadors ab gran studi, ab suma diligència ligen, studien y decoren; 
la vida de Jesús, Déu y Senyor, no recorden; ni algun recel tenen que en la vall de 

Josaphat los condamne ab aquells reys y emperadors dels quals ab tan gran diligència 
han studiat la vida.

[3. COM  LA VIDA  DE CRIST HA  DE SER  DESITJADA PER  SET  RAONS]

Gran e inexplicable és la utilitat que·ls hòmens atenyen en legir la vida de Jesús, Déu 
y Senyor nostre. Primerament, per remissió de nostres culpes. Axí com aquell qui a hun 
rey se acosta y molt familiarment lo pratica, treballa que net y ben vestit y honestament 

stiga, axí lo cristià, legint del Senyor la vida y los actes, treballe que de peccats y vicis 
se aparte. Foch consumint és lo Senyor, diu la Sacra Scriptura; crema y consumeix los 
peccats, les inmundícias y culpes d’aquells qui legint la sua vida a ell se acosten.

 algun] algnn V. Seguim B.  |   condamne] condemne B. Seguim V.  |  emperadors] imperadors B. Seguim V.  |  
 aparte] aperte B. Seguim V.  |  Senyor] Seuyor B. Seguim V.

- Foch ... culpes] He 12, 29: Etenim Deus noster ignis consumens est; He 1, 3: Qui cum sit splendor 
gloriae, et figura substantiae ejus, portansque omnia verbo virtutis suae, purgationem peccatorum faciens, 
sedet ad dexteram majestatis in excelsis.

- És ... oblide]  La bona mort, la manera d’efectuar amb bon peu el pas d’aquest món a l’altre, era una 
preocupació recurrent de l’home medieval. Per a subvenir els cristians en el bon regiment en aquest moment 
de trànsit, sorgiren les ars moriendi, que eren tractats que descrivien els procediments necessaris per 
aconseguir una bona mort des del punt de vista de la fe cristiana. Entre les prescripcions més sovintejades en 
aquestes obres hi ha la de confessar íntegrament els pecats i rebre tots els altres sagraments. Atés que la 
gràcia sagramental que atorga la vida divina procedeix de la virtut dels mèrits de Crist, és «saludable consell», 
com diu Corella, que l’administració dels sagraments que s’efectua in articulo mortis s’acompanye del record 
de la passió del Senyor, que és alhora consol i esperança de salvació per a l’agonitzant. D’altra banda, la 
nostra literatura compta amb un ars moriendi d’innegable interés, l’Art de ben morir del franciscà gironí 
Francesc Eiximenis, i ha llegat per a la posteritat el trànsit cap a l’altre món de persones o personatges 
il·lustres: tal és el cas del rei Pere (Crònica de Bernat Desclot, c. CLXVIII) o de la princesa Carmesina, que 
comença les seues paraules de ben morir precisament amb el record de la mort i passió de Crist: «O senyor 
meu, Jesucrist, qui volguist pendre mort e passió en l’arbre de la vera Creu, per rembre natura humana e a mi, 
peccadora! Te suplich que·m vulles obrir los teus tresors donant-me una gota de les tues dolors, la qual me 
faça plànyer en general totes les injúries que yo, peccadora, contra tu he comeses en aquest present món. E 
suplich-te, Senyor, que·m vulles donar dolor e compassió en lo meu cor, la qual me faça plànyer les aflictions 
e penes, les quals per mi, peccadora, volguist passar e sostenir. E fas-te infinides gràcies com me fas morir en 
àbit e ley crestiana»  (Tirant lo Blanch, ed. Hauf, c. CCCCLXXVIII, p. 1515).   |  - en ... condamne]  La vall 
de Josafat, compresa entre la muralla de Jerusalem i la muntanya de les Oliveres, constitueix l’escenari en què 
alguns exegetes han situat la celebració del Judici universal, a partir de la interpretació del passatge profètic 
de Jl 4, 2: «Reuniré totes les nacions i les conduiré a la vall de Josafat; allà les jutjaré pel que han fet contra 
Israel, el meu poble, la meua heretat».  |  - Axí ... acosten]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que 
per a il·lustrar la necessitat de purificar-se del pecat abans de seguir a Jesucrist, recorre a la comparació amb 
el cortesà que guarda honestedat en el vestir quan s’acosta al rei: «Cum enim fecerit de se judicium, se per 
confessionem accusando, per justitiam, poenitentiam voluntariam assumendo, jam sollicite ambulans cum 
Deo suo praedicto modo meditando, purgatur non modicum a sordibus peccatorum. Deus enim noster, cui  
adhaeret, ignis consumens est, purgationem peccatorum faciens» (VCC, 1b).





Segonament, lo pecador, qui en tenebres acamina, al Senyor, qui és lum, se acosta 
quand lig la sua vida. Aquesta lum lo il·lumina y de la sua pensa les tenebres bandeja, y 
li mostra seguir la via per a la eterna glòria.

Terçament, per acquerir gràcia de làgremes, que són al peccador molt necessàries en 
aquesta vall de misèria, les quals comunica lo Senyor al pecador qui lig la sua vida, que 

és impossible que no plore legint tot lo discurs de les dolors, misèries y penes que lo 
benigne Senyor ha sofert per nosaltres.

Quartament, per la promptitud y ajutori que té lo pecador a levar-se de culpa. Com 
lig[s] la vida que del Senyor Déu nostre han scrit los sagrats evangelistes, ab Jesús 
comuniques, ab Jesús {3a} acamines, ab Jesús reposes y menges, y tens fam com 

dejuna. És rahó que, puys tant prop de Jesús portes los teus passos, que si caus en terra, 
la sua pietat te leve.

Quintament, per aquella dolçor y sabor ensucrada que la vida y paraules del Senyor 
tenen. Sisenament, per conexença de la divinitat sua, que no·s pot attényer sinó per les 
sues deífiques obres, per la sua maravellosa vida, excelsa doctrina, transcendents 

miracles.
Setenament, per la seguretat del partir d’aquest món per a l’altre; que lo cristià qui lig 

y contempla la vida de Jesús en aquest libre, quand sovint de bon cor acull lo Senyor 
com no té posada, serveix a la verge Mare quand lo pareix al pesebre y plora quand lo 
infant Jesús plora, y acompanya’l en Egipte y fins al mont de Calvari no·l desempara! 

Donchs, si tu legint la sua vida tantes vegades aculls lo Senyor en lo teu cor y pensa, és 
de creure que ell, benigne, te acollirà en la sua eterna posada quand te partiràs de 

 quand] quant B. Seguim V.  |   acquerir] acquerit B. Seguim V.  |   Senyor] Seuyor V. Seguim B.  |   sua] sna V. 
Seguim B.  |   transcendents] trancadents VB. Esmenem aquest mot per entendre que es tracta d’un error.  |  
 quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. 
Seguim V.  |  partiràs] pertiràs B. Seguim V.

- lo ... glòria] Jn 8, 12: Iterum ergo locutus est eis Jesus, dicens: Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non 
ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae.

- Segonament ... glòria]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix sense recórrer a la literalitat: «Secundo, 
propter sui illuminationem. Ille enim cui assistit, lux est in tenebris lucens [Jn 1, 5], cujus lumine illustratus 
docetur ordinate disponere vitam suam ad Christum, et coelestia ad seipsum ac proximum, et terrestria» 
(VCC, 1b).  |   Senyor]  Om.: «qui est fons hortorum, et puteus aquarum viventium» (VCC, 1b).  |  - que ... 
nosaltres]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 1b).  |  - Quartament ... leve]  Corella tradueix aquesta quarta 
causa amb llibertat: prescindeix del verset de Nm 21, 8 i opta per insistir en el caràcter contemplatiu que té la 
lectura meditada de la vida de Crist, que condueix el lector a participar en els fets, com si hi fóra present: 
«Quarto, propter reparationem lapsuum quotidianorum, de quibus semper relevat Dominus sibi adhaerentes, 
juxta illud: Fac serpentem aeneum, et pone eum pro signo: qui percussus aspexerit eum, vivet» (VCC, 1b).  |  
- Quintament ... tenen]  El traductor valencià omet el verset de Sl 33, 9, que serveix de corol·lari per a 
aquesta cinquena raó: «Quinto, propter dulcem et desiderabilem degustationem, quam in se habet, juxta illud: 
Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus» (VCC, 1b).  |  - Sisenament ... miracles]  Corella tradueix 
amb certa llibertat aquest sisé punt, en què la VCC recorre a Mt 11, 27: «Sexto, propter cognitionem paternae 
majestatis, quae per ipsum solum haberi potest, juxta illud: Nemo novit patrem nisi filius, et cui filius voluerit 
revelare» (VCC, 1b).  |  -, que ... libre]  Cfr. amb el passatge corresponent del text llatí, que el traductor 
valencià amplifica mencionant diversos passos de la vida de Crist dignes de meditació: «Fidelis namque 
peccator, qui modo quotidie suscipit Christum in hospitio cordis sui, et lectulum floridum, per suaves 
meditationes eidem praeparando, e converso post mortem requiretur, et suscipietur a Christo» (VCC, 1b).





aquesta present vida, en la qual has lest lo seu libre; que ell, Rey de misericòrdia, a ell 
mateix te mostre, a qui tant has desijat veure.

[4. DEL  FRUIT D’AQUESTA VIDA]

Legir la vida del Senyor és vida benaventurada, vida que als pecadors morts per lo 
pecat fa reviure, y de aquest miserable món encara vivint en alt los leva y fa que sien 
ciutadans de la eterna glòria; és torre de fortalea hon se recullen tots los qui tribulacions 

passen; és hort, jardí, verger y praderia hon tots los delits se troben; és font mundíssima 
y clara que·l nostre apetit delira, hi·l desperta que seguint lo riu puge a l’ameníssim loch 
de hon brolla. Ací troben delit los qui comencen, los qui aprofiten y los qui ja atenyen 
perfeta vida.

Molt són los sants favorables als qui la vida del Senyor ligen. Ells sobre totes les 

coses lo Senyor amen; com poden desamar aquells qui del Senyor tostemps parlen, 
tostemps lo loen, ab lo Senyor ploren, ab lo Senyor se alegren, segons lo que del Senyor 
ligen? Com te porà menysprear la verge Mare, reyna {3b} de misericòrdia, plena de 
pietat y gràcia? Com porà de tu, per gran pecador que sies, girar los seus ulls 

- és ... passen] Sl 60, 4: Quia factus es spes mea, turris fortitudinis a facie inimici. Psalteri: «Guiant me 
portist, que Tu est fet sperança mia, torre de fortalea delliurant-me de la faç de l’enemich» (López 
Quiles 1985: 78).

 y ... leva]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 1b).  |   glòria]  Om.: «Est amabilis et dulcis ad conversandum: non 
enim habet amaritudinem conversatio illius, nec taedium convictus ipsius, sed laetitiam et gaudium [Sv 8, 16]. 
Est deliciosa, et suavis, cetera quae hanc non sapiunt fastidiens exercitia, cum aliquandiu pio corde fuerit 
frequentata. Est pascens et reficiens, nam secundum Ambrosium, qui domicilio Christum recipit interno, 
maximis delectationibus exuberantium pascitur voluptatum. Est consolatoria solitario et quidem optimus 
comes jugis jucunditatis, solatiique, et confortationis» (VCC, 1b-2a). El passatge de sant Ambròs omés per 
Corella figura en Expositio evangelii secundum Lucam, 5, 27 (PL 15, col. 1640B).   |  - és1 ... brolla]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 2a), que recull els motius expressats per Ct 4, 12: «Ets un jardí tancat, germana 
meua, esposa: un jardí tancat, una font segellada». Cfr. amb VCC, 70,15-17, en què es relaciona aquest mateix 
verset amb la Mare de Déu i s’al·ludeix a Crist amb la la imatge del riu.  |   delira]  Desitja amb passió ardent 
(accepció no documentada en el DCVB).  |  - Ací ... vida]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de 
Corella, que només dóna compte dels tres estadis o etapes que caracteritzen la vida ascètica, segons els 
tractats espirituals: la via purgativa (per a «los qui comencen»), la il·luminativa (per a «los qui aprofiten») i la 
unitiva (per a «los qui ja atenyen perfeta vida»): «Haec est vita plana et facilis ad contemplandum creatorem; 
de qua nullus excusare se potest; sicut de contemplatione summae majestatis, ad quam nemo raptim potest 
pertingere, nisi proficiendo per istam vitam nostri redemptoris. Hanc quicumque incipientes et parvuli, 
quicumque proficientes et perfecti possunt habere, et in ea invenire bonum nidum sibi, ubi tanquam turtures 
reponant, et abscondant casti amoris pullos, quisque pro sua capacitate» (VCC, 2a).  |  - Molt ... ligen]  Cfr. 
amb el passatge corresponent del text llatí, que, com es pot comprovar, Corella tradueix amb certa llibertat: 
«Haec vita multum reddit sanctos Dei favorabiles, pios, et benignos cultoribus suis, propter ipsum qui nobis 
cum illis commune est gaudium» (VCC, 2a).  |  -, Com ... crucifiquen]  Després de seguir de prop el text 
llatí en el fragment inicial d’aquest passatge, en què es detecta el ressò de l’antífona litúrgica Salve, Regina, 
Corella opta per fugir de la literalitat i conferir a aquest pas un caràcter contemplatiu: «Verbi gratia: numquid 
beata Virgo, mater misericordiae, pietatis, et gratiae poterit te despicere, vel oculos suos a te avertere, 
quamvis sis peccator, quando non solum semel in die viderit, sed et frequenter Filium suum quem super 
omnia diligit, in brachiis tuis et inter ubera tua commorantem? Numquid poterit te cum Filio suo quem portas 
deserere, quando viderit te praedicto modo, Filium suum tam sollicite per singula comitantem, et eidem 
pietatis officio, devotionis ministerium, per dies singulos exhibentem? nullo modo. Sic et ceteri sancti 
libentissime respiciunt illos, cum quibus Deus placatus habitare dignatur, cum ista vita faciat cultores suos 
consortes illorum, quia est et vita ipsorum» (VCC, 2a).





misericordes, mirant que legint la vida de son fill en tot lo acompanyes? Tu·l breces, tu 
l’afalagues, los seus pobrellets bolquers li laves, en lo que pots li ajudes, fins que pujant 
al mont de Calvari ab dolor que morir desiges, devotament supliques que la creu te 
dexe, y encara, que sia content que no a ell, Anyell sens màcula, mas a tu per ell 
crucifiquen.

Legint aquest libre, ligs la vida del Fill y de la sua verge senyora Mare. Ligs la vida 
dels apòstols qui ab lo Senyor anaven. Ligs la vida de tots los sancts qui en lo Senyor 
contemplen. Aquesta és aquella part òptima que elegí Maria: star als peus del Senyor 
contemplant la sua deífica speciosa cara, ohir la sua excelsa doctrina. Ací comença 
aquest delitós veure y eternament dura. ¿Stimes que sia poca gràcia que de continu ab 

aquell stigues, en lo qual totes les jerarchies contemplen? Donchs, si vols regnar ab ell 
en lo seu Regne, en aquest món d’ell no·t parteixques.

[5. COMPENDI  DE LA  VIDA DE  CRIST]

Acosta’t al Senyor ab piadosa pensa y eleva y puja la tua ànima en contemplació tan 
alta que ensemps ab ell del cel devalles quand devalla. Y tu stà engenollat al costat de 
Gabriel archàngel hi scolta com la Verge donzella lo acull en los liris del seu immaculat 

ventre, y no·t par[t]exques fins a la sua nativitat al pesebre; y no·l dexes, axí com ja 

 quand] quant B. Seguim V.

 en ... contemplen] 1Pe 1, 12: Quibus revelatum est quia non sibimetipsis, vobis autem ministrabant ea quae 
nunc nuntiata sunt vobis per eos qui evangelizaverunt vobis, Spiritu Sancto misso de caelo, in quem 
desiderant angeli prospicere.

- Legint ... contemplen]  Es detecta en aquest punt la voluntat d’abreujar que caracteritza la intervenció 
traductològica de Corella. Cfr. amb el text llatí: «Plane haec vita est vita beatae matris Christi, ipsi sedule 
ministrantis in annis pluribus, et famulantis. Haec est vita Apostolorum Christo familiariter adhaerentium, et 
cum eo fideliter perseverantium. Haec est vita civium supernorum Christo fruentium, et ejus opera mirabilia 
admirantium, et sibi reverenter assistentium in aeternum» (VCC, 2a).  |  - Aquesta ... doctrina]  Tot i que el 
contingut d’aquest passatge posseeix en el text llatí  el caràcter d’una afirmació genèrica, el traductor valencià 
opta per referir-la a Maria, seguint els coneguts versets de Lc 10, 38-42, que han constituït la base per a la 
distinció dels dos estadis de la vida religiosa: la vida activa (representada per Marta) i la contemplativa 
(representada per la seua germana Maria).  |   speciosa]  Bella, formosa, de bell aspecte (DCVB, s.v. 
especiosa).  |  9-10 Ací ... dura]  Corella sintetitza amb aquesta frase el passatge que la VCC presenta en aquest 
punt, en què es defensa la idea que la vida contemplativa és un avançament de la futura vida gloriosa: «Unde 
merito a possessore suo ipsam modo per gratiam colente, non aufertur: quia ipsa est retributio illa quae servo 
fideli et prudenti promittitur: et hic incipiens, in aeternitate perficietur. Hanc vitam nulla lingua laudare 
sufficit, adeo bona est, et sancta, et super omnes vitas dignissima, cum sit initium cujuslibet altioris 
contemplationis, ac vitae angelicae et aeternae, quae speratur in patria» (VCC, 2a).  |  - Donchs ... 
parteixques]  Cfr. amb el text llatí, que Corella abreuja: «Si vis in aeternum regnare cum Christo, incipe 
regnare modo, et noli deserere eum, cui servire regnare est» (VCC, 2a).  |  - y1 ... alta]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 2a).  |   ventre]  Om.: «et congratulare Virgini matri, sic propter te foecundatae» (VCC, 2a).  |  
16-9,1 y1 ... sepulcre]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que refereix altres episodis de la 
vida de Crist que serveixen de poderós estímul per a la meditació; especialment el que tanca l’enumeració, 
d’elevat impacte emocional: «Adesto ejus nativitati, et circumcisioni, quasi bonus nutritius, cum Joseph. Vade 
cum Magis in Bethleem, et adora cum eis parvulum regem. Adjuva cum parentibus portare puerum, et 
praesentare in templum. Comitare cum Apostolis pium pastorem, gloriosa miracula facientem. Adesto 
morienti, cum beata matre ejus, et Joanne, ad  compatiendum, et condolendum sibi: et quadam pia curiositate 
palpando, tracta singula vulnera Salvatoris tui, propter te sic mortui» (VCC, 2a).





havem dit, fins al sepulcre, y cerqua’l ab la Magdalena fins que·l trobes, però no·l 
cerques mort, axí com ella·l cercava.

Mira y maravella’t com als cels del mont Olivet se’n puja, y no·t par[t]exques dels 
dexebles fins que una purna de aquell foch del Sperit Sant lo teu cor en la sua amor 
inflame. E si aquest breu temps del teu viure tu vols seguir lo Senyor en la terra, 

levar-te-ha en lo cel ara que stà segut a la dreta part de Déu, son Pare, axí com ha 
promés als qui·l segueixen, di- {3c} ent: «Allí hon só yo starà lo meu ministre.»

[6. DE  LA CONTEMPLACIÓ DE  LA  VIDA DE CRIST PER  PART  DE  SANT 
BERNAT]

Aquesta vida contínuament lo gloriós sant Bernat contemplava, lo qual, dels treballs y 
dolors y amargós del Senyor collí hun feix de mirra, y en los seus pits, entre les sues 
affections, lo portava.

Diu ell, sanct Bernat: «Yo, germans, del principi de la conversió mia, en loch dels 
meus mèrits, de les amargors y dolors de Jesús, mon Déu y Senyor, collí hun feix de 
mirra, posí’l dins les mies entràmenes, y no vull en aquesta present vida sens aquesta 
dolça amargor stiga la mia ànima. Los brots y rams de aquesta mirra he collit en lo camp 

 Allí ... ministre] Jn 12, 26: Si quis mihi ministrat, me sequatur, et ubi sum ego, illic et minister meus erit. Si 
quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater meus.

- però ... cercava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 2a).  |   Allí ... ministre]  Corella omet la primera part del 
verset de Jn 12, 26, que sí que reprodueix el text llatí (cfr. amb VCC, 2a).  |  ministre]  El traductor valencià 
omet a continuació aquest passatge de la VCC, que insisteix en la recompensa celestial que està aparellada als 
qui contemplen la vida de Crist i segueixen amb sinceritat els seus preceptes: «Quicumque ergo fidelis 
peccator hanc vitam amabiliter amplexatus fuerit, non dubitet quin Christus eum in filium adoptaverit. Unde 
scriptum est in Proverbiis: Ego diligentes me diligo [Pr 8, 17]. Unde et Bernardus: “Qui non placet Deo, non 
potest illi placere Deus. Nam cui placet Deus, Deo displicere non potest”. Caveat tamen prudenter fidelis 
peccator, ut nunquam in quocumque statu fuerit, confidentiam in meritis suis habeat: sed tanquam mendicus 
pauperculus, omnino nudissimus, ad eleemosynam dominicam mendicandam, semper vacuus accedat. Haec 
autem faciat, non quasi ex humilitate ficta, merita sua abscondens, sed certissime sciens quod non 
justificabitur in conspectu Dei omnis vivens [Sl 142, 2]. Etiam solius cogitationis nostrae non possumus 
rationem reddere, si ipse voluerit nobiscum in judicium intrare. Isto autem modo quantumcumque se ingerat, 
cum pio tamen timore et reverentia, ad bonum dominum peccatores vocantem, praesumptuosus non 
reputabitur: sicut pauperes seculi, quanto nudiores sunt, cum se non tanquam dignos, sed tanquam miseriores 
propius ingerunt, ad eleemosynam divitis mendicandam, praesumptuosi vel superbi non dicuntur, sed a 
benignis divitibus, misericordius respiciuntur» (VCC, 2b). El passatge de sant Bernat de Claravall referit més 
amunt prové de Sermones in Cantica canticorum, sermó XXIV (PL 183, cols. 898D-899A).  |   Diu ... Bernat]  
Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet el fragment inicial d’aquest passatge de sant Bernat de 
Claravall, Sermones in Cantica Canticorum, sermó XLIII (PL 183, cols. 994B-C): «Tu quoque si sapis, 
imitaberis sponsae prudentiam, atque myrrhae tam charum fasciculum de principali tui pectoris: nec ad horam 
patieris avelli, et amara illa omnia, quae pro te pertulit semper in memoria retinens, et assidua meditatione 
revolvens: quo possis dicere et tu: Fasciculus myrrhae, dilectus meus mihi inter ubera mea commorabitur 
[Ct 1, 12]» (VCC, 2b).  |  - y ... ànima]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 2b).  |  -, Los ... penes]  Cfr. 
amb el text llatí, molt més prolix en l’enumeració de les penalitats que acompanyen la vida del Senyor sobre 
la terra: «Primum scilicet, infantilium illarum necessitatum; deinde laborum, quos pertulit in praedicando; 
fatigationum, in discurrendo; vigiliarum, in orando; tentationum, in jejunando; lacrymarum, in compatiendo; 
insidiarum, in colloquendo; postremo periculorum, in falsis fratribus; conviciorum, sputorum, colaphorum, 
subsannationum, exprobrationum, clavorum, horumque similium, quae in salutem nostri generis, silva 
evangelica copiosissime noscitur protulisse» (VCC, 2b).





de les sues dolors, misèries y penes, fins que en lo mont de Calvari trobí hun ram major 
y més amarch que tots los altres. Aquesta és aquella mirra eleta que odor suau y 
admirable dóna, perquè stà unctada de aquell bàlsem, la sua sanch preciosa, que brollant 
de les sues nafres guareix les nostres; ni m’oblide aquella mirra ja collida y polvorisada 
ab la qual lo seu sacratíssim cors unctaren. La amargor de la primera mirra a la amargor 

de les mies culpes aplique; ab la segona del recort de la mort uncte la mia memòria. En 
lo collir de aquestes mirres he constituhit la fi de tot lo meu viure, la perfectió de tots los 
meus mèrits, la plenitud de tota sciència, les riquees de tota la mia pompa, la glòria de 
tota la mia vida.

»Bech alguna vegada del such de aquesta mirra amarga per recort de les mies culpes y 

de les dolors del meu Déu Jesús, Senyor y mestre; altra vegada ab lo engüent de aquesta 
mirra uncte la mia pensa, pensant en la divina misericòrdia. Aquesta mirra me ajuda en 
les adversitats que no cayga, en les prosperitats me abaixa perquè en supèrbia no·m 
leve. Aquesta mirra entre les coses alegres y tristes de aquesta present vida me porta per 
dreta via hi m’endreça en segur viatge, guardant-me dels mals que vénen a l’encontre. 

Aquesta mirra me aconsola quand humil, mansuet y benigne me pre- {3d} senta lo Jutge 
davant Pilat jutge, qui a mort lo condamna. Aquesta mateixa mirra me porta spant que 
de pecar me fa retraure quand mon Déu y Senyor Jesús considere segut a la dreta part de 
Déu, son Pare, en la judicial cadira.»

Diu ell mateix sant Bernat: «Aquesta mirra, germans, tinch en la boca, en tots los 

meus scrits y paraules. Aquest és tot lo stil del meu scriure, segons en totes les mies 

 que] que·m B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   davant] devant B. Seguim V.  |   quand] quant 
B. Seguim V.

- fins ... nostres]  Cfr. la traducció de Corella, que fa al·lusió a la passió de Jesucrist com a l’episodi que 
proporciona al contemplatiu la mirra més amarga, amb el text llatí, en què només es fa referència al vi mirrat, 
usat com a anestèsic per als moribunds, que, segons Mc 15, 23, oferiren a Jesús després de la crucifixió: «Ubi 
sane inter tot odoriferae myrrhae hujus ramusculos, minime praetermittendam putavi etiam illam myrrham 
qua in cruce potatus est» (VCC, 2b).  |  - La ... memòria]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que 
reinterpreta el passatge referint a una veu en primera persona les dues mirres que en l’original es vinculen a 
Jesucrist: «Quarum in prima applicuit sibi amaritudinem meorum peccatorum; in secunda, futuram 
corruptionem mei corporis dedicavit» (VCC, 2b).  |   memòria]  El traductor valencià omet a continuació la 
traducció d’aquest passatge, que s’inicia amb els salms 144, 7 i 118, 93: «Memoriam abundantiae suavitatis 
tuae eructabo, quoad vixero. In aeternum non obliviscar miserationes istas, quia in ipsis justificatus sum. 
Haec meditari, dixi sapientiam»   |  - perquè ... leve]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 2b).  |  - Aquesta ... 
cadira]  Corella opta per oferir al lector en aquest punt una traducció de caràcter interpretatiu, en relacionar 
l’al·lusió al «mundi judicem» que figura en el text llatí amb Pilat i l’episodi de la condemna de Jesucrist: 
«Haec mihi conciliant mundi judicem, dum tremendum potestatibus, mitem humilemque figurant; dum non 
solum placabilem, sed et amicabilem repraesentant eum qui inaccessibilis est principibus, terribilisque apud 
reges» (VCC, 3a). Cfr. amb la traducció castellana de fray Ambrosio Montesino, més fidel al text llatí: «Estas 
dos mirras me hazen amigo con el Juez del mundo, pues que me lo figuran por manso e humilde, no 
embargante que tiemblan dél los poderíos del cielo; pues que no sólo me notifican que está aplacado e 
contento, mas aun amigable e amoroso me lo representan, seyendo él terrible a los reyes de la tierra, e a los 
príncipes no familiar ni tratable» (f. 5c).  |  - Aquesta ... paraules]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada de l’escriptor valencià: «Praeterea hoc mihi in ore frequenter, sicut vos scitis. Haec in corde 
semper, sicut scivit Deus» (VCC, 3a).





scriptures se mostra. Aquesta és la mia excelsa filosofia y studi y saber: Jesús, y aquest 
crucificat per nosaltres. Aquest és lo feix de mirra que diu la sposa santa Sgleya en los 
Càntichs que entre les sues mamelles lo porta y en los seus pits vol que repose.

»Record-vos, germans, que Simeon lo pres en los braços, la verge senyora Mare lo 
portà en lo ventre y moltes vegades en los pits y en les castes faldes, y stime que Joseff 

moltes vegades sobre los genolls lo tenia. Tots davant lo portaren, y no algú en les 
spatles. Prengam, donchs, nosaltres exemple que de continu los nostres ulls lo miren, 
perquè mirant les sues dolors, angústies y penes pacientment portem les nostres.»

[7. COM  ÉS RECOMANABLE LA  MEDITACIÓ  DE LA VIDA DE  CRIST]

Legim entre les altres virtuts de la gloriosa santa Cicília que lo evangeli del Senyor ab 
si portava. Aprés que havia lest, decorat y studiat lo sagrat evangeli, prenia aquelles 

coses que més devotes li parien y, scrites en los pits, cubertes les portava, que sens lo 
evangeli no creya poder viure; sens la vida de Jesús no stimava la sua vida [haver] pogut 
viure.

Sobre tots los sperituals studis y exercicis, aquest stime més necessari, aquest més 
útil; aquest és aquell per lo qual pots al més alt grau pujar de perfeta vida. No és algun 

libre que axí·t mostre que les alegries tristes de aquest món lances y les sues miserables 
pompes y riquees menysprees. Ací trobaràs armes contra les temptacions diabòliques, 
contra totes les coses adverses, fins a sostenir mort axí com los martres. Legint la vida 

 Record-vos] Recort-vos B. Seguim V.  |   davant] devant B. Seguim V.  |   havia] avia B. Seguim V.  |   evangeli] 
evaugeli B. Seguim V.  |   contra] coutra B. Seguim V.

- Aquesta ... nosaltres] 1Co 2, 2: Non enim judicavi me scire aliquid inter vos, nisi Jesum Christum, et hunc 
crucifixum.

 nosaltres]  Om.: «hunc et vos, dilectissimi, tam dilectum fasciculum colligite vobis» (VCC, 3a).  |  2-3 Aquest ... 
repose]  Corella desplaça ací la traducció del verset de Ct 1, 12, situat en l’original llatí en el començament del 
passatge de sant Bernat (cfr. amb VCC, 2b).  |  - y3 ... tenia]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, en 
què destaca l’omissió del riure de l’infant Jesús: «Arbitror Joseph super genua, illi frequenter arrisisse» (VCC, 
3a). L’omissió d’aquest detall pietós i tendre, que no consta en cap dels evangèlics canònics, pot respondre a 
un criteri ideològic del traductor. Convé no oblidar en aquest punt les disputes teològiques que va propiciar 
l’absència d’al·lusions al riure de Jesús en els evangelis, i que derivaren en una condemna de la risa, que 
difícilment podia encaixar amb una visió general de la vida considerada com a trànsit per una vall de 
llàgrimes; fins a tal punt, que el riure arribà a ser considerat gairebé con un instrument del diable. Vegeu 
també, en aquest mateix sentit, el passatge de la p. 21,16-17.  |   nostres]  Després de la citació de sant Bernat, 
Corella omet el fragment següent: «Sed quia ista multi minime cogitant, statim fatigati sunt: quia si ista 
cogitarent, non ista cito de bono opere fatigati essent» (VCC, 3a).  |  - Aprés ... viure]  Cfr. la traducció de 
Corella, que incorpora la menció a la importància vital que tenia per a santa Cecília l’evangeli, amb el text 
llatí, en què, després de descriure l’activitat contemplativa de la santa i advertir del caràcter cíclic de la seua 
meditació, s’exhorta el lector a seguir els seus passos: «quod sic intelligi videtur, quod ipsa de vita Domini 
Jesu in Evangelio tradita, quaedam devotiora sibi praeelegerat, in quibus die ac nocte, corde puro et integro, 
attentione praecipua et ferventi meditabatur. Et completa circulatione iterum repetens, ac dulci et suavi gustu 
ruminans, ea in arcano pectoris sui prudenti consilio collocarat. Simile tibi suadeo faciendum» (VCC, 3a).  |  
- No ... martres]  Cfr. amb el passatge corresponent del text llatí, en què no es fa menció al martiri: 
«Nusquam enim invenies ubi sic doceri possis contra vana blandimenta et caduca; contra tribulationes et 
adversa; contra hostium tentamenta et vitia, sicut in vita Domini Jesu, quae fuit absque omni defectu 
perfectissima» (VCC, 3a).





del Senyor seràs axí fami- {4a} liar seu y domèstich que totes les coses de aquest món 
tendràs avorrides hi no poran que de la casa del teu Senyor te aparten.

Mira la gloriosa santa Cecília, que la vida del Senyor dins lo cor hi sobre los pits 
portava. Stant en les sposalles sobre lo cilici de brocats y sedes cuberta, entre les 
vanitats, balls, sons y pompes, y alegries mundanes, ella ab cor sancer, ferm y recte al 

Jesús, spòs de la sua ànima, cantava: «Senyor Déu, Jesús, conserva lo meu cors y lo 
meu cor que stiga sens màcula; que yo, sposa tua, no sia envergonyida.»

De aquesta mirra de la mort y passió se unctaven lo cor los martres quant no solament 
ab fortitut, mas ab alegria per lo seu nom turments intol·lerables soferien. Diu sanct 
Bernat: «Stà en turment lo martre; triümfa, alegra’s y balla. Lo cors li squincen, los 

ferros y pintes foguejants los costats li obren, hi no solament ab fortitud, mas 
alegrament mira com brolla la sanch de les sues nafres. Hon és lavors l’ànima del 
martre? Certament, dins la pedra, Jesús, dins les sues nafres, ubertes perquè l’ànima del 
martre entrar hi puga. Si stigués en les sues entràmenes quand lo ferro les squinça, per 
gran dolor sobrat y vençut lo nom del Senyor negaria. Però si dins la pedra abita, quina 

maravella si semblant a pedra és fet insensible, y si stant fora del cors no sent les dolors 
que per lo cors li vénen? Dolor sent que la sua carn turmenta; amor fa no que no la 
senta, mas que la menyspree y per amor de Jesús alegrament la pase.»

 vanitats] lacituts o B. Preferim V. Cfr. amb el text llatí: «Unde in pompa nuptiarum, ubi tot vana geruntur» 
(VCC, 3a).  |  balls] balles V.  Seguim B.  |  mundanes] mondanes B. Seguim V.  |   turment] torment B. Seguim 
V.  |  triümfa] triünfa B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |  ferro] ferra B. Seguim V.  |   pase] pssae B. 
Seguim V.

- Senyor ... envergonyida] Sl 118, 80: Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis, ut non 
confundar. Psalteri: «Sia fet lo meu cor sens màcula en les tues justificacions, perquè no sia confús» (López 
Quiles 1985: 129).

 hi ... aparten]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 3a).  |  - Mira ... portava]  La traducció de Corella ignora un 
matís interessant que exemplifica en aquest punt el text llatí a partir de l’experiència contemplativa de santa 
Cecília: l’acostament a Déu a través de la meditació allunya l’ànima devota de les vanitats i perills del món: 
«Ut patet in praedicta beata Caecilia, quae ita cor suum de vita Christi repleverat, quod in ipsam vana intrare 
non poterant» (VCC, 3a).  |  - Stant ... envergonyida]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que 
retrata més acoloridament l’ambient de les noces i hi afegeix la menció al cilici penitencial: «Unde in pompa 
nuptiarum, ubi tot vana geruntur, existens, cantantibus organis ipsa stabili corde, soli Domino decantabat, 
dicens: Fiat, Domine, cor meum immaculatum, ut non confundar» (VCC, 3a). El passatge, seguint la tradició 
medieval de la vida de santa Cecília, que es fa ressò de l’antífona d’inici de la missa de la seua festa, vincula 
el cant amb l’acte de celebració del casament imposat a la santa, que havia fet vots de virginitat. En realitat, 
però, és possible que «cantantibus organis» siga una mala lectura de «candentibus organis», i que el cant de la 
santa es produira no quan sonava l’orgue en les noces, sinó quan se li aplicava durant el seu martiri un 
instrument de tortura roent.   |  - De ... soferien]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Fortificatur 
quoque contra tribulationes, et adversa ut ea minus timeat et sentiat: ut patet in martyribus» (VCC, 3a).  |  
- Diu ... Bernat]  El traductor valencià omet el fragment inicial d’aquest passatge de sant Bernat de Claravall, 
Sermones in Cantica Canticorum, sermó LXI (PL 183, cols. 1074B-C). Reproduïm a continuació el text llatí 
desatés per Corella: «Unde Bernardus: “Idcirco denique audit columba mea in foraminibus petrae [Ct 2, 14], 
quod in Christi vulneribus tota devotione versetur, et jugi meditatione demorerur in illis. Inde martyri 
tolerantia; inde illi fiducia magna apud Altissimum. Vult benignus dux devoti militis vultum et oculos in sua 
sustolli vulnera: ut illius ex hoc animum erigat, et exemplo sui reddat ad tolerandum fortiorem. Enimvero non 
sentiet sua, dum illius vulnera intuebitur”» (VCC, 3a).  |   pase]  Corella omet la frase que tanca i condensa el 
raonament expressat ací per sant Bernat: «Ergo ex Petra martyris fortitudo» (VCC, 3b).





[8. COM  TOTS ELS EXEMPLES VIRTUOSOS ES TROBEN  EN CRIST]

Per lo semblant, alguns confessors gloriosos en treballs, persecutions, exilis hi 
malalties no solament patients, mas encara legim que staven alegres; que per la liçó y 
meditació contínua de la vida del Senyor, plena de dolors hi angústies, les sues ànimes 
no en los seus còssors, mas en Jesús transportades staven.

Diu sant Bernat: «Què parlau de virtuts vosaltres, qui ignorau la vida de Jesús, nostre 

Déu, senyor hi mestre? Hon {4b} és la verdadera prudència, sinó en la sua evangèlica 
doctrina? Hon és la vera justícia, sinó en aquella doctrina que lo cor jutja hi sobre tots 
los mals los ypòcrits increpa? Hon és la misericòrdia, sinó en aquell qui als penidents 
perdona hi com a germans y fills los abraça? Hon és la temprança, sinó en la pobretat 
sua? Hon, sinó en la sua mort hi passió, se troba la fortitud verdadera? En va, donchs, 

aquells treballen, que fora la ley evangèlica, fora lo exemple de la vida del Senyor les 
virtuts cerquen.»

Ymatges de virtuts no verdaderes ni vives virtuts alguns infels tingueren, segons 
clarament en la fi de la sua vida mostraren: supèrbia les guiava, laor y mundana pompa; 
sots Lucifer, príncep de supèrbia, militaren. Humilitat guia les nostres sots Jesús, lo 

nostre príncep humil, mansuet hi benigne. Les virtu[t]s ell, misericorde, nos dóna; 
confessam que no són nostres, però de la sua liberal magnificència prestades; d’elles nos 
servim com si eren nostres. Los infels stimaren que eren sues; d’elles se gloriaven, hi 
per ço a la major necessitat los fallien.

Diu sanct Gregori: «Què significa que la sposa al seu amat no li diu “mirra”, mas 

“feix [de] mirra”? Considera l’ànima devota per totes parts la vida de Jesús, Déu, 
Senyor y mestre, de la qual cull y ajusta totes les virtuts y exemples per a contrastar a 

 còssors] còsors B. Seguim V.  |   delles] d’ells B. Seguim V.

 staven]  Om.: «Instruitur contra hostium tentamenta et vitia, ut in faciendis et omittendis, errare aut falli non 
valeat: cum ibi perfectionem omnium virtutum reperiat. Nam paupertatis, humilitatis, charitatis, 
mansuetudinis, obedientiae, patientiae, ceterarumque virtutum exempla et doctrinam, nusquam sic invenies, 
sicut in vita Domini virtutum. Quidquid enim virtutum in Ecclesia habetur, ab ipso Christo per exempla 
operum illius trahitur» (VCC, 3b).  |  - Diu ... cerquen]  Cfr. amb el text llatí la versió corelliana d’aquest 
passatge de sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica Canticorum, sermó XXII (PL 183, cols. 
0883D-0884A): «Unde Bernardus: “Quid vobis cum virtutibus, qui Dei virtutem Christi ignoratis? Ubinam, 
quaeso, vera prudentia, nisi in Christi doctrina? Ubi vera justitia, nisi in Christi misericordia? Ubi vera 
temperantia, nisi in Christi vita? Ubi vera fortitudo, nisi in Christi passione? Soli igitur qui ejus doctrina 
imbut sunt, prudentes dicendi sunt. Soli justi, qui de ejus misericordia veniam peccatorum consecuti sunt. Soli 
temperantes, qui ejus vitam imitari student. Soli fortes, qui ejus sapientiae et patientiae documenta fortiter in 
adversis tenent. Incassum proinde quis laborat in acquisitione virtutum, si aliunde eas sperandas putat, quam a 
Domino virtutum: cujus doctrina, seminarium prudentiae; cujus misericordia, opus justitiae; cujus vita, 
speculum temperantiae; cujus mors, insigne est fortitudinis”» (VCC, 3b). Com es pot apreciar, Corella 
tradueix amb certa llibertat l’encadenament de preguntes retòriques amb què s’inicia el passatge bernardià i 
opta per prescindir de la segona part de la citació, que és omesa quasi per complet.  |  - Ymatges ... fallien]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 3b), que sembla inspirada pel passatge anterior de sant Bernat.  |  -, Diu 
... neteja]  El fragment pertany en realitat a Pseudo-Gregori Magne (Robert de Tombelaine), Expositio super 
Cantica canticorum, 1, 12 (PL 79, col. 0493A).





tots los vicis hi concupiscències que asetjar la poden. De aquestes virtuts, hun fexet ne 
liga y dins lo seu cor y entràmenes lo porta, ab lo qual totes les carnalitats neteja.»

Diu sant Agostí: «Mirablement ha provehit Déu en donar remey e medicina a natura 
humana. Y finalment, la plenitud del temps venguda, tramés Déu lo Pare la sua infinida 
sapiència, lo seu Fill unigènit, en la terra, que prengués carn humana; que lo seu etern 

Verb, la sua eterna Paraula, se fes home y abitàs en nosaltres.
»Los ministres de les voluptats, qui són les riquees, los hòmens grantment les 

desigen; {4c} volgué éser pobre. A regnes, honors y imperis pujar desigen; fogí com en 
rey elegir lo volien. Fills per gran bé engendren; elegí ésser verge. Ésser injuriats 
terriblement avorreixen; totes les injúries, tots los opprobris volgué que en ell se 

acabasen. Soferir injustícia stimen los hòmens que és mal insoportable; qual pot ésser 
major injustícia que condemnar hun just innocent home, qui may féu peccat ni tingué 
culpa? Les dolors dels cors tots les temen, tots les fugen, tant com poden de si les 
aparten; fon açotat, cruciat en moltes maneres. Generalment, la mort tots la temen; a la 
porta de l’hort se presentà als qui la mort li presentaven. Y entre les altres morts, la creu 

stimaven mort sobre totes vergonyosa; en creu volgué que·l levasen, portant-la ell 
mateix sobre los muscles.

»Totes aquelles coses que molt desigen los hòmens ha dexades, y dexant-les ha 
mostrat que stimar no·s deuen. Y totes aquelles de les quals los hòmens fugen ha preses, 
donant-nos exemple que·ls béns y mals de aquest món són falsos.»

Los béns nos enganen y verdaders mals nos procuren; los mals no són mals, mas 
fruyts de paciència que a verdaders béns nos porten. Diu Lactanci: «Al verdader bé per 
falsos mals y al verdader mal per falsos béns se acamina.»

Diu sant Agostí: «Algun pecat no·s pot cometre sinó quant desijam lo que lo Senyor 
ha menyspreat en aquesta vida, o quant fogim lo que ha pres per exemple nostre; que 

tota la sua vida en la terra, fent-se home per los hòmens, és doctrina de tot lo nostre 
viure.»

 finalment] finablement B. Seguim V.  |   les] los VB. Esmenem l’article atenent a la concordança de gènere.  |  
 éser] ésser B. Seguim V.  |   morts] mors B. Seguim V.  |   levasen] lavesen B. Seguim V.  |   mateix] mateixs 
VB. Esmenem el mot atenent a la concordança de nombre.

- que2 ... nosaltres] Jn 1, 14: Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis: et vidimus gloriam ejus, 
gloriam quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis.

- Diu ... falsos]  Sant Agustí, De vera religione, c.XVI: Incarnato Verbo beneficentius homini consultum 
est (PL 34, cols. 0134-0135).  |  - qui ... culpa]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 3b).  |  - Les ... 
presentaven]  Cfr. amb el text llatí: «Dolores corporis execrabantur, flagellatus atque cruciatus est; mori 
metuebant, morte mulctatus est» (VCC, 3b).  |  - portant-la ... muscles]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 4a).  |  
- Los ... acamina]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 4a). No hem pogut verificar la font del passatge de 
caràcter proverbial que el traductor valencià atribueix a l’escriptor llatí Luci Cecili Firmià (c.260-c.325), 
conegut com Lactanci, que intentà erigir el cristianisme com a sistema filosòfic davant la saviesa pagana. Veg. 
la mateixa citació traduïda de diferent manera en p. 482,3-5.  |  - Diu ... viure]  Sant Agustí, De vera 
religione, c.XVI: Incarnato Verbo beneficentius homini consultum est (PL 34, cols. 134-135). En el text llatí, 
aquest passatge forma part de la citació anterior d’aquest autor.





[9. COM  TOTA LA  VIDA  DE CRIST  ÉS INSTRUCCIÓ I DISCIPLINA]

Diu sant Jerònim: «Tots los actes del Senyor són doctrina e instructió nostra. Y axí, 
diu ell, Déu, Senyor y mestre, als apòstols “Exemple us done que axí com faç yo façau 
vosaltres. Seguiu los meus passos”». Diu Beda: «No desijar les coses terrenes, no cercar 
los guanys miserables, fogir les mundanes pompes y desijar hi abraçar ésser menyspreat 
en aquesta vida {4d} per la celestial glòria, de bon cor cercar les utilitats dels prohismes, 

a dengú no fer injúria, comportar patientment les sues, y supplicar la divina misericòrdia 
per aquells qui us injurien; cercar la glòria de la magestat divina, no la sua.»

Diu sant Ambròs: «Seguint lo Senyor trobam tot lo que desijar poríem; tot se troba en 
la infinida bondat sua, y ell és tot nostre bé dins nosaltres. Si desiges curar de les tues 
nafres, és metge; si febres te cremen, és font de aygua viva; si est carregat de iniquitats 

hi culpes, ell és plenitut de totes virtuts hi gràcies; si est dèbil hi has mester ajutori, ell 
és fortitud ferma; si de la mort has temença, ell és vida eterna; si les tenebres te fatiguen, 
ell és lum que a tots los hòmens il·lumina; si lo cel desiges, ell és la carrera; si cerques 
vianda, ell és preciosa magna.»

És ver aquell parlar de hun savi: «Saber moltes coses y no saber Jesús és ignorància, 

y ignorar moltes coses y saber Jesús és gran hi suficient sciència. Prou sab aquell qui 
sab Jesús, encara que totes les altres coses ignore, y no sab res aquell, per molt que 
sàpia, qui a Jesús ignora.»

 nostra] que·l B. Seguim V.  |   magestat] majestat B. Seguim V.  |   hòmens] hòmeus B. Seguim V.  |   suficient] 
sufficient B. Seguim V.

- Exemple ... passos] Jn 13, 15: Exemplum enim dedi vobis, ut quemadmodum ego feci vobis, ita et vos 
faciatis.

- Diu ... passos]  El traductor valencià atribueix erròniament a sant Jeroni aquest passatge, que pertany en 
realitat a sant Agustí, Sermones ad populum, Classis IV: De diversis, sermó CCCLI, c.IV (PL 39, col. 1547). 
Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Et iterum, concedamus non apparere nunc homines 
dignos imitatione: quisquis haec putas, mente Deum intuere, qui homo factus est, ut hominem vivere doceret. 
Recordare quid sit illud quod Joannes ait: “Qui dixit se in Christo manere, debet sicut ille ambulavit, et ipse 
ambulare” [1Jn 2, 6]; et ita nec deerit tibi quem sequeris, quia omnis Christi actio est nostra instructio. Item 
alibi habemus de passione Domini: exemplum enim dedi vobis, ut ita faciatis”» (VCC, 4a).  |  - Diu ... sua]  
Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet la part inicial i final d’aquest passatge de Beda el 
Venerable, Homiliae, l.II, homilia XXII: In Natale sancti Matthaei apostoli (PL 94, col. 252A): «Unde Beda: 
“Qui dicit se in Christo manere, debet sicut ille ambulavit et ipse ambulare: quod est, non ambire terrena, non 
caduca lucra sectari, fugere honores, omnem mundi contemptum pro coelesti gloria amplecti, libenter cunctis 
prodesse, injurias nulli inferre, et sibi illatas patienter sufferre, sed et inferentibus a Domino veniam postulare; 
nunquam suam, sed Conditoris gloriam semper quaerere, et quos secum valet, ad superna erigere. Haec et 
hujusmodi gerere, est vestigia Christi sequi” haec Beda» (VCC, 4a).  |  - Diu ... magna]  Sant Ambròs, De 
virginitate, c.XVI (PL 16, col. o291C).  |  - Saber ... ignora]  Corella tradueix doblement aquests versos del 
text llatí: «Hoc est nescire, sine Christo plurima scire: si Christum bene scis, satis est si cetera nescis» (VCC, 
4a). Cfr. aquest passatge de sant Anselm, Orationes, 2 (PL 158, col. 0859A): «Abs te enim sapere, desipere 
est: te vero nosse est perfecte scire»; o amb aquest altre de sant Agustí, Confessionum, l.V, c.IV (PL 32, col. 
0708): «Infelix enim homo qui scit illa omnia, te autem nescit: beatus autem qui te scit, etiamsi illa nesciat».





Plagués a la divina bondat que·ls savis y scients de aquest món canviassen lo que 
saben per aquesta sciència, y que la vida del Senyor fos la sua liçó cotidiana, en la qual 
les virtuts totes se troben, totes se aprenen! Lo cor se inflama en la amor divina, 
il·lumina’s la pensa tant, que molts ignorants hi simples, legint devotament la sua vida, 
són venguts en conexença de profundes misteris, los quals no han pogut atényer grans 

hòmens de sciència.

[10. COM  LA  VIDA  DE CRIST ÉS QUASI UN ESPILL  PER  A NOSALTRES]

Donchs, en totes les virtuts, en tots los teus actes, tingues present aquell spill sens 
màcula, clar hi munde, resplandor de la lum eterna, Jesús, de tota perfectió, de tota 
santedat exemple, sol perfet hi no algun altre. Mira, lig hi ardentment considera la sua 
vida. Per donar-nos exemple és devallat del cel en la terra; que, axí com nos ha creat a 

imat- {5a} ge sua, la qual, per lo peccat, nosaltres havem enllegida, la façam bella 
seguint los seus vestigis. Hi tant com en aquesta present vida serem ab la sua vida més 
conformes, tant en lo celestial Regne serem més propinqües a la sua glòria.

Cerca, donchs, lig, considera totes les edats de la sua vida, tots los actes hi virtuts 
sues, y segons lo teu dèbil poder treballa que seguir les pugues; hi en tots los teus 

treballs y angústies hages record de les dolors que per tu ha sofertes. Y tantost a ell, 
piadós Pare, recorre, axí com lo infant petit a les faldes de la mare; als seus peus te 
lança, la tua dolor y lo teu cor li revela; lo remey, la tua solicitut y ànsia, tot en lo seu 
arbitre ho acomana.

Y no solament vetlant Jesús hi la sua mort y vida contempla, mas, quand a dormir te 

poses hi lo teu cap reclines, treballa que sies lo amat dexeble hi sobre los pits de Jesús te 
adormes. Sia lo teu dormir sobre coxí de algun misteri de la sua vida, de la sua mort hi 
passió dolorosa, y no comportarà la sua pietat y clemència que de tal dormir a mal so te 
despertes, ni que mort sobtada te asalte. Pren de la sua vida lo misteri que a la tua 

 devotament] devoaament B. Seguim V.  |   devallat] denallat B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |  
 de] del VB. Eliminem l’article per considerar-lo sobrer.

- y ... pensa]  Cfr. amb el text llatí: «Qui ergo Christum sequitur, errare vel falli non potest: ad cujus virtutes 
imitandas et adipiscendas, ex frequenti meditatione vitae ipsius cor accenditur et animatur, ac divina virtute 
illuminatur» (VCC, 4a).
 Cfr. amb el text llatí, que vincula l’aprenentatge al procés gradual de purificació i elevació de l’ànima: «adeo 
ut plures fuerint illitterati et simplices, qui magna et profunda Dei inde cognoverunt, quia ibi invenitur unctio, 
quae paulatim purificans animam et elevans, docet de omnibus» (VCC, 4a).  |   resplandor ... eterna]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 4a).  |   y ... pugues]  Cfr. amb el text llatí: «et sicut fidelis discipulus pro posse studeas 
imitari» (VCC, 4a).  |  - als ... acomana]  Cfr. amb el text llatí: «totum te illi revela, totum committe, totum 
in ipsum jacta et projice, et ipse procul dubio tempestatem sedabit, et relevabit te» (VCC, 4a).  |  - treballa 
... adormes]  Al·lusió a sant Joan evangelista que, segons Jn 21, 20, es va reclinar sobre el pit de Jesús durant 
l’últim sopar.  |  -, Sia ... tadormes]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 4b).  |   a mal so]  De mala manera, 
molt enutjosament (DCVB, s.v. so). 





devoció més sia conforme hi sobre aquell fes que t’adormes, y axí serà lo teu dormir en 
repòs y en la pau de aquell a qui vetlant tot lo teu studi endreces.

Y, generalment, en totes les tues paraules, en les tues obres, en totes les tues 
cogitacions y actes, stant, sient, jahent, anant, menjant, bevent, parlant, callant, sol o ab 
companyia, tostemps pensa, mira y considera los seus perfectíssims actes y vida; axí 

atenyeràs ab la sua benignitat gran privança, gran familiaritat y conexença, hi 
augmentaràs en benaventurada vida.

Aquesta sia la tua sapiència, aquest lo teu studi: de Jesús considerar algun misteri, lo 
qual te provoque a seqüela hi amor sua pensant los seus maravellosos actes, y axí 
útilment despens lo {5b} temps de la tua vida. Y quant més sovint les sues perfetes 

obres cogites, tant són més familiars a la tua pensa; més sovint te occorren, més te 
aconsolen hi de major goig te alegren.

[11. COM  S’HA DE  MEDITAR  LA  VIDA DE CRIST]

Puys has vist a quin grau tan excel·lent les meditacions de la vida del Senyor te 
porten, és mester que aprengues com entraràs en aquest studi. Y no penses que tots los 
misteris que del Senyor contemplar se poden sien scrits en los sagrats evangelis. Però 

sobre la veritat de la Scriptura Sacra podem contemplar, entendre hi expondre en moltes 
maneres, segons que·ns sembla que a utilitat de la santa Sgleya consona, puys no sia 
contra veritat de vida, de doctrina hi de bones obres, que vol dir que no sia contra la fe 
hi bones costumes.

Hi per ço, quand legiràs en lo present libre que Jesús féu tals actes, dix tals paraules, 

no u prengues en altra manera, sinó axí com ho deu pendre contemplació devota, hi 
pensa que les mies paraules quasi dien: «Yo stime y contemple que Jesús axí u deya, axí 
u obrava.»

 companyia] companya B. Seguim V.  |  perfectíssims] perfectissimas VB. Esmenem l’adjectiu atenent a la 
concordança de gènere.  |   la] a B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   pendre] prendre B. Seguim 
V.

- serà ... endreces] Sl 4, 9: In pace in idipsum dormiam, et requiescam. Psalteri: «Hi en açò mateix dormiré 
yo, e reposaré en pau» (López Quiles 1985: 36-37).

 vida]  Om.: «dum occuparis in bonis studiis et divinis, circa Dominum Jesum, et mores tuos emendabis ad 
formam vitae ipsius, dum in omnibus agendis semper ad ipsum respicis, omnis perfectionis speculum et 
exemplum» (VCC, 4b).  |   studi]  El traductor valencià omet a continuació aquest passatge del text llatí, que 
tradueix més endavant (veg. p. 18,1-2): «non omnia quae in Evangelio scripta sunt pertractando, sed quaedam 
devotiora ex his eligendo» (VCC, 4b).  |   evangelis]  Om.: «sed ad majorem impressionem ea tibi sic narrabo 
prout contigerunt, vel contigisse pie credi possunt, secundum quasdam imaginativas repraesentationes, quas 
animus diversimode percipit» (VCC, 4b).  |   costumes]  Om.: «Quicumque vero asserit de Deo aliquid quod 
non est tibi certum, vel per naturalem rationem, vel synderesim, vel per fidem, vel per sacram scripturam, 
praesumit et peccat» (VCC, 4b).  |   paraules]  Om.: «si id per Scripturam probari non possit» (VCC, 4b).





Y pren aquest consell saludable: que en lo principi solament aquells misteris prengues 
que a la tua devoció són més conformes, y axí aprés passaràs a tots los altres.

Però sies atent y considera que ab affectió devota, de bon cor y ab diligència, ab spay 
y no ab cuyta, dexades totes les solicituts y cures mundanes, axí present al Senyor y als 
seus actes te presentes, que·ls teus ulls miren la sua deífica presència hi les sues obres, 

hi les tues orelles ogen les sues mel·líflues paraules.
Hi tots los actes hi lochs que del Senyor lo sagrat evangeli recita, tu, per affectió, fes 

que present y sies, present ho mires; fes-te hu dels apòstols, que ab ell stigues, y més 
que apòstol, que no fuges encara que ab veritat cregues que est major peccador de tots 
los hòmens.

[12. DE  LA UTILITAT  D’ESMENTAR  ELS LLOCS  SAGRATS]

Y, perquè sies present al Senyor hi als seus actes, he notat hi descrit en aquest libre los 
lochs, terres, monts hi viles hon lo Senyor acabava les {5c} sues maravelloses obres, 
que molt fa present la nostra pensa a la història quand senyaladament los lochs, los 
noms y les coses fetes particularment se nomenen. Qui pot fer stima de la dignitat de 
aquella Terra Santa, la qual consegrà lo Senyor ab la sua sanch preciosa? Ell la il·luminà 

hi féu clara ab la sua doctrina hi miracles. Qui pot dir de aquells benaventurats qui la 
visiten quina consolació senten, quines làgremes scampen, com se agenollen hi besen la 
terra que·l Senyor ha calcigada, hi en special aquella la qual consegrà ab la sua sanch 
preciosa?

 més] meu V. Seguim B.  |   evangeli] evaugeli B. Seguim V.  |   present ... que] om. B. Seguim V.  |   quand] 
quant B. Seguim V.  |   special] especial B. Seguim V.

- Y ... altres]  El traductor valencià transposa ací aquest passatge, omés anteriorment (veg. nota p. 17,14).  |  
 paraules]  Om.: «quia suavissima sunt ex desiderio cogitanti, et multo magis gustanti» (VCC, 4b).  |  - Hi ... 
hòmens]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Et ideo quamvis multa ex his 
tanquam in praeterito facta narrantur, tu tamen omnia tanquam in praesenti fierent, mediteris: quia ex hoc 
majorem sine dubio suavitatem gustabis. Lege ergo quae facta sunt, tanquam fiant; pone ante oculos gesta 
praeterita tanquam praesentia, et sic magis sapida senties et jucunda» (VCC, 4b).  |  - Qui ... miracles]  Cfr. 
amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Ad terram enim sanctam, quam universae Christi 
Ecclesiae nocte dieque sociare non desinunt, quam bonus ille Jesus inhabitando, et verbo vel doctrina 
illuminando, illuminatam suo sacratissimo sanguine consecravit, delectabile est aspirare; sed delectabilius 
eam oculis corporis intueri, et mentis intellectu revolvere, quomodo in locis singulis, in ea nostram salutem 
Dominus operatus sit» (VCC, 5a).  |  - Qui ... preciosa]  Cfr. amb l’original llatí, la traducció abreujada de 
Corella, que omet l’al·lusió de Ludolf a l’impacte emocional que causa en els sarraïns les sentides mostres de 
devoció dels peregrins cristians: «Quis enim enarrare sufficit, quot devoti discurrentes per loca singula, in 
spiritu vehementi osculantur terram, amplectuntur loca in quibus dulcem Jesum, vel stetisse, vel aliquid 
egisse audierunt? Nunc tundunt pectus, nunc fletus, nunc gemitus, nunc suspiria emittentes, gestu corporis et 
devotionis quam foris ostendunt, et absque dubio intus habent, in lacrymas provocant, plerumque etiam 
Saracenos?» (VCC, 5a).





Los benaventurats patriarques, qui aprés la sua mort aquests misteris speraven, quina 
solicitud tingueren que los seus cossos en aquesta terra tinguessen sepultura! Puys vius 
lo Senyor no podien veure, volien que·ls seus cossos lo sperassen.

Quins són tan grans los pecats e iniquitats nostres, que·ls infels en tanta vergonya hi 
opprobri nostre la tinguen, hi quand és gran la perea, tardetat hi poca devoció dels 

cristians prínceps que tan poch se recorden de cobrar aquesta Terra Santa, de la sanch de 
nostre Déu y Senyor consegrada!

[13. DE  LA CONTEMPLACIÓ DEL SENYOR  EN TOTES LES COSES]

Transporta’t, donchs, en la presència del Senyor hi en los seus actes si desiges atényer 
fruyt de legir la sua vida. Honsevulla que vaja, acompanya’l, y los ulls de la tua pensa 
tostemps lo miren: quand stà ab los seus dexebles, quand ab los pecadors parla, quand 

reprén als ypòcrits, quand pryca als pobles, quand acamina, quand reposa, quand dorm, 
quand vetla, quand menja, quand guareix totes les malalties y los morts resuscita; ab 
quina humilitat praticà entre·ls hòmens, ab quina amor y benignitat mostrà als dexebles, 
quina misericòrdia hi pietat als pobres, als quals volgué ésser semblant en tota la sua 
vida; com no menyspreà algun malalt de leja malaltia axí en lo cors com en l’ànima, 

com als richs y senyors no lagotejà, com fon libert de les mundanals cures hi de {5d} les 
corporals necessitats pròpies; com fon pacient en les injúries, com mansuet hi suau en 
les respostes; quina composició hi modèstia en tots los seus gests, paraules hi obres; 
com fon solícit de la salut de les ànimes, per les quals volgué morir en mort acerbíssima; 
com és donat a nosaltres per exemple de tota perfectió en lo més alt grau que atényer se 

podia; com fon compacient hi misericorde als affligits e miserables; com devallà per la 
sua pietat e misericòrdia als actes imperfets nostres ab tota perfectió sua; com als 

 aquests] aquestes VB. Esmenem el determinant demostratiu atenent a la concordança de gènere.  |   opprobri] 
opprobi B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim 
V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |  quand] quant 
B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |  
quand] quant B. Seguim V.  |   mundanals] mondanals B. Seguim V.  |   affligits] affligitis B. Seguim V.  |  
 misericòrdia] misericòdia B. Seguim V.

- Los ... sperassen]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que no es correspon exactament amb el 
sentit expressat per Ludolf: «Quid dicam de Patriarchis Jacob, Joseph, et fratribus ejus, qui quia vivi in terra 
illa esse non potuerunt, elegerunt in ea mortui sepulturam? Quid plura?» (VCC, 5a).  |  - Transportat ... 
miren]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que abreuja el passatge inicial d’aquest apartat: «Et nota 
pro regula generali, quod ubicumque in sequentibus meditationes singulares non inveneris, sufficit tibi quod 
rem per Dominum Jesum dictam vel gestam, ante mentis oculos ponas, et cum eo converseris, ac familiaris ei 
fias. Nam in hoc videtur haberi major dulcedo, et devotio efficacior, et quasi totus fructus harum 
meditationum consistere, ut ubique et semper intuearis eum devote in actu suo et moribus» (VCC, 5a).  |  
- quand3 ... ypòcrits]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 5a).  |   menja]  Om.: «et quando aliis ministrat» 
(VCC, 5a).  |  resuscita]  Om.: «describens tibi in corde tuo mores ejus et actus» (VCC, 5a).  |   vida]  Om.: «et 
qui familia ejus specialis videbantur» (VCC, 5a).  |  axí ... lànima]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 5a).  |  
 respostes] Om.: «non enim studuit se verbo mordaci et amaro vindicare, sed blando et humili responso 
alterius malitiam sanare» (VCC, 5a).   |  - com2 ... sua2]  Cfr. amb el text llatí: «quomodo infirmorum 
imperfectioni condescendit» (VCC, 5a).





pecadors era benigne hi, quand se penedien, com piadosament los acceptava; com fon 
obedient a la sua verge senyora Mare y en servir a tots prompte, fins a lavar los peus als 
seus dexebles, dient: «Yo stich enmig de vosaltres no perquè·m façau servici, mas 
perquè yo us serveixca»; com fogí tota jactància hi tota singularitat de ostentació 
mundana y com squivà tot scàndel; ab quina modèstia menjava hi bevia y als dexebles 

distribuhia la vianda; quin studi tenia en oració contínua; quant poch dormia, portant los 
treballs, pobretat y fretura en perfeta paciència, tostemps la sua deífica speciosa cara 
reverend hi placable. Y axí, tots los seus actes considera que foren en la més alta, més 
perfeta excel·lència que acabar se podien.

Era dolç en lo aspecte, suau en les sues paraules, la sua conversació benigne. O, 

ànima devota!, la sua cara deífica considera y contempla, que és molt difícil que la 
pugues compendre, però és entre totes les contemplacions més alegra.

Y pren aquesta general doctrina per a tot aquest libre: que en qualsevol capítol que 
del Senyor trobes algun acte, ab tot que allí no sien scrites totes les particularitats que 
ací rahone, per ço en aquest pròlech les pose, perquè en tots los actes ací recórregues y, 

segons la gràcia que la divina bondat te atorga, tu contemplant les y ajustes.

 quand] quant B. Seguim V.  |   distribuhia] distribuïa B. Seguim V.  |   perfeta] perfecta B. Seguim V.  |   sues] 
sueu V. Seguim B.

- Yo ... serveixca] Lc 22, 27: Nam quis major est, qui recumbit, an qui ministrat? nonne qui recumbit? Ego 
autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat.

- fins ... dexebles]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 5a).  |  - y2 ... vianda]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
5a).  |   vianda]  Om.: «quam verecundus in visu fuit» (VCC, 5a).   |  - Y ... podien]  Cfr. amb el text llatí la 
traducció abreujada de Corella: «Et similiter secundum hunc modum, in omnibus dictis et factis quae de 
Christo legeris vel audieris, meditare mores et gestus suos qualiter ipse in omnibus se habuerit, vel habere 
potuerit secundum tuam aestimationem: quia in omnibus semper optimo et perfectissimo modo se gerebat, 
qui in omnibus semper optimus et perfectissimus est» (VCC, 5b).  |  - y ... ajustes]  Add.  de Corella (cfr. 
amb VCC, 5b).





[14. DESCRIPCIÓ DE  LA FIGURA  DE CRIST]

Y, perquè millor contemplar pugues, dellibere de la figura del {6a} Senyor alguna 
cosa scriure. En los annuals libres de Roma se ligen aquestes paraules: «Jesucrist, lo 
qual profeta de veritat les gents stimaven, fon de statura acostant-se a granea 
proporcionada. Aquells qui·l miraven lo podien amar y colre. Los cabells, de color de 
avellana, plans fins a les orelles, y més avall tenien la color més clara; y eren niellats 

fins davall los muscles, y en dos parts se partien, al modo que·ls nazareus los porten. La 
sua faç, speciosa, sens algun defalt ni màcula, ab una serenitat clara, reverend ensemps 
y affable, que los qui la miraven podien ensemps sperar y tembre. Lo front pla, sens 
alguna ruha; les celles de color de castanya, distinctes, largues y molt fornides; lo nas 
aguileny, que la sua cara enbellia, en lo mig ab una poca eminència que li donava 

perfeta forma; los ulls castanys, nets y lúcidos, que a la part de les orelles se allargaven; 
largues les pastanyes, no del tot negres; la barba, de la color dels cabells, molt fornida, 
que en dos parts se partia; la boca, de magnitud mijana, ab los labis que sobre blanch a 
color vermella se acostaven; les dents, de una blancor de orientals perles, molt poch les 
descobria, perquè no legim del Senyor algunes rialles, ab tot que als penidents mostràs 

la sua cara affable, mansueta y benigne. Plorà lo Senyor, que per a pendre nostres dolors 
venia; no volgué riure, que·ls goigs de aquest món men[y]spreava.

»La forma dels nazareus portà lo Senyor en algunes coses: no·s tocà jamés en los 
cabells ni en la barba. Era la sua natural color venusta, de blancor viva, tirant a rosa 

 benigne] benigue V. Seguim B.  |   no·s] no B. Seguim V.

 Descripció ... Crist]  El traductor valencià opta per oferir en aquest punt una traducció reelaborada i 
amplificada: per un costat, reordena i amplia la informació relativa a les diverses parts de la figura de Crist 
que consten en el text llatí; de l’altra, completa el retrat donant compte d’aspectes negligits per la VCC, com 
ara les celles, les pestanyes, els llabis, les dents, les ungles o la veu; o, fins i tot, introduint consideracions 
relacionades amb els costums de Jesús, com per exemple el fet de no tocar-se els cabells o la barba. Cfr. la 
versió corelliana amb el text llatí: «Ut autem Christi faciem et formam, seu figuram ejus totam, et ex his 
actus, seu mores suos et gestus melius valeas meditari, quaedam de his alibi scripta, hic inserere utile judicavi. 
Legitur enim in libris annalibus apud Romanos existentibus, quod Jesus Christus, qui dictus fuit a gentibus 
Propheta veritatis, staturae fuit procerae, mediocris et spectabilis, vultum habens venerabilem, quem possent 
intuentes, et diligere et formidare; capillos habens ad modum nucis avellanae permaturae, fere usque ad aures, 
ab auribus cincinnos crispos, aliquantulum cerulaeos, ab humeris ventilantes; discrimen habens in medio 
capitis, juxta morem Nazarenorum; frontem planam et serenissimam, cum facie sine ruga et sine macula, 
quam rubor moderatus venustavit: nasi prorsus et oris nulla fuit reprehensio; barbam habens copiosam et 
impubem, capillis concolorem, non longam, sed in mento bifurcatam, aspectum simplicem et maturum, oculis 
glaucis, variis, et claris existentibus. In increpatione erat terribilis, in admonitione blandus et amabilis: hilaris, 
servata gravitate. Aliquando flevit, sed nunquam risit. In statura corporis propagatus et rectus: manus et 
brachia visui delectabilia. In colloquio gravis, rationabilis, rarus, et modestus» (VCC, 5b). La font d’on veu 
aquesta descripció de la figura de Crist és un text apòcrif ben conegut: la carta que Lèntul, un suposat 
antecessor de Ponç Pilat en el govern de Judea, va trametre al Senat de la metròpoli per informar del 
«propheta veritatis» sorgit als seus dominis. En realitat, però, com fan notar Hugo O. Bizzarri i Carlos N. 
Sáinz de la Maza, el text «pudo surgir como respuesta a la curiosidad piadosa de los fieles, tal vez en la Italia 
del tránsito entre los siglos XIII y XIV, aunque puede quizá conectarse con tradiciones mucho más antiguas, 
ligadas, incluso, a la preocupación de los primeros siglos cristianos por el conocimiento de la apariencia de 
Jesús» (La «Carta de Léntulo al senado de Roma»: fortuna de un retrato de Cristo en la Baja Edad Media 
castellana, RILCE, 10, 1994, 46-47).   |   distinctes]  És a dir, separades.  |   venusta]  De gran bellesa, molt 
bella (DCVB, s.v. venust). 





blanca. És veritat que la penitència lo discoloria e incitava a gran devoció los qui·l 
miraven. Larchs los braços y les mans proporcionades; drets, larchs, los dits y stesos, ab 
les ungles de color viva. Y axí, tot lo seu cors, pujant dels peus fins {6b} a la part del 
cap més alta, era de tan elegant bellea que los ulls qui sens enveja miraven proporció de 
tan elegant figura donaven lahors a la magestat divina. Eren les sues paraules no 

cuytades, ab gravitat y gran modèstia; la veu suau, clara y benigne, no femenina, mas de 
home». Descriu en poques paraules lo psalmista la sua bellea, dient: «Més bell, més 
gentil en la sua forma de tots los fills dels hòmens.»

[15. DE  LA RECOMANACIÓ DE  L’EVANGELI]

Qui és, donchs, lo cristià que vulla legir altre libre, sinó los sagrats evangelis, dels 
quals diu sant Agostí que mèritament excel·leixen tots los libres de la Sacra Scriptura?

Diu sant Crisòstom: «Tota la perfectió, tota la felicitat de l’home se troba en los 
sagrats evangelis.»

Diu sant Jerònim: «Tota la perfectió y acabament de la Ley se tanca dins los 
evangelis.»

No havem mester altres libres per a la vida y salut nostra, sinó los sagrats evangelis. 

Que axí ab tinta del Sperit Sant dins lo nostre cor scrits stiguen com stan en les 
pergamínees cartes! Sien del nom de Jesús tot[e]s les capsalmes, ab recort continu de la 
sua figura.

 magestat] majestat B. Seguim V.  |   tots] tos B. Seguim V.  |   sagrats] sagtats V. Seguim B.

- Més ... hòmens] Sl 44, 3: Speciosus forma prae filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis; propterea 
benedixit te Deus in aeternum. Psalteri: «Gentil és en figura sobre tots los fills dels hòmens, abundantment és 
stada donada la gràcia en los teus labis; per ço te ha beneït Déu eternament» (López Quiles 1985: 67).

- Qui ... Scriptura]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que proposa Corella per a aquest passatge, 
que fa referència a sant Agustí, De consensu evangelistarum, l.I, c.I (PL 34, cols. 1041-1042): «Inter omnes 
ergo Scripturas, praecipue Evangelium, quod secundum Augustinum inter omnes divinas auctoritates quae 
sacris litteris continentur, merito praecellit, studeas prae manibus semper habere, et in corde tuo jugiter 
circumferre: quia hoc te de vita et moribus Domini nostri Jesu Christi, et de omnibus ad salutem necessariis, 
poterit clarius edocere» (VCC, 5b).  |  - Diu ... evangelis]  Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix 
Corella d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 1, 3 (PG 57, col. 18): «Nam 
secundum Chrysostomum, in Evangelio totius perfectionis naturae rationalis summa continetur» (VCC, 5b).  |  
- Diu ... evangelis]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Et secundum Hieronymum, 
Evangelia Legis impletio sunt, et in his praecepta et exempla vivendi plenissime sunt digesta» (VCC, 5b). El 
passatge prové del prefaci a les epístoles paulines atribuït a l’autor de la Vulgata. Veg. el text reproduït en 
sant Bru el Cartoixà, Expositio in epistola Pauli (PL 153, col. 0011A), que l’adscriu a sant Jeroni, i en Raban 
Maur, Enarrationum in epistolas beati Pauli, Prologus (PL 111, col. 1275C), en què no consta tal atribució.  |  
- No ... figura]  Cfr. la traducció de Corella, elaborada amb certa llibertat, amb el text llatí, que atribueix el 
passatge a sant Joan Crisòstom: «Unde Chrysostomus: “Oportuerat quidem nihil nos indigere auxilio 
litterarum, sed tam mundam in omnibus exhibere vitam, ut illarum vice, gratia spiritus, uteremur, et sicut 
atramento paginae, ita corda nostra inscriberentur a Spiritu. Quia vero hanc a nobis exclusimus gratiam agere, 
vel secundas divitias expectemus, et intendamus his quae scripta sunt”» (VCC, 5b). El passatge pertany, en 
efecte, a Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 1, 1 (PG 57, col. 13).  |   pergamínees cartes]  Cartes o documents 
de pergamí. L’adjectiu pergamini és propi de Corella i no es troba recollit al DCVB.





Y si lo diable fuig de la scriptura morta dels evangelis, què farà de les vives letres 
scrites en la nostra ànima? Legiu, donchs, germans, los evangelis, y dexau totes les 
altres lectures, y a la fi tendreu en scarn y menyspreu totes les coses mundanes. Si est 
rich, per no res stimaràs les riquees; si est pobre, patientment portaràs la pobrea, ni per 
haver béns voldràs a Déu offendre.

Qual és ni pot éser la joya que als sagrats evangelis se acompare? Déu en la terra 
devalla y los hòmens al cel pugen; Déu ab los hòmens conversa y los àngels y los 
hòmens en gran amistat comuniquen; la guerra antiga de Déu y de l’home és pau y 
concòrdia, confús lo diable, fugen los dimonis; la mort és morta y la vida, que era morta, 
resuscitada; les portes de Parahís ubertes, rasa la carta de nostres culpes; lo entredit, y 

maledictió y ex- {6c} comunicació fora, líbera tenim la entrada; la error fogida, perquè 
Veritat era venguda; la Paraula divina senbrada en la terra y celestial conversació en los 
hòmens. Y aquelles heroyques virtuts que·ls filòsofs tant cercaren, los qui ligen y serven 
los evangelis, aquells les troben. Lo major do que la divina bondat ha donat als hòmens, 
y lo major que donar se podia, és que Déu, per amor dels hòmens, sia fet home. La carta 

de aquest ineffable privilegi és la evangèlica scriptura.
Diu sant Agostí: «Lo nom de evangeli en la lengua latina “bon núncio” o 

“annunciació bona” se interpreta; y axí, tota la Sacra Scriptura se pot dir evangeli, y 

 éser] ésser B. Seguim V.  |   pugen] pujen B. Seguim V.  |  los] lss B. Seguim V.  |   conversació] convercació B. 
Seguim V.  |   annunciació] anunciació B. Seguim V.

- Y ... offendre]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest fragment, que és la 
continuació del passatge anterior de Crisòstom: «Non enim propterea datae sunt Scripturae, ut in libris eas 
habeamus solum, sed ut in cordibus conglutinemus eas. Si enim domum ubicumque fuerit Evangelium 
positum non audebit accedere diabolus, multo magis animam intelligentias habentem, tales et circumferentem 
non tanget unquam, neque superveniet ei daemon, neque peccati natura. Sanctifica igitur animam, sanctifica 
corpus tuum, hoc in lingua et in corde semper habens: si enim turpiloquium sordidat, et daemones vocat, 
manifestum est quod spiritualis lectio sanctificat, et spiritus evellit gratiam. Attendamus igitur dilecti, 
Scripturis: et si nullum aliud, Evangelia saltem circumstudiosa nobis fiant, et haec prae manibus habeamus. 
Confestim enim expandens libros, si permanseris usque ad finem, omnia respues mundana, omnia deridebis 
quae hic sunt. Et si dives fueris, nihil reputabis divitias: et si inops fueris, non confunderis inopia: non rapies, 
non avarus eris; sed concupitor eris magis inopiae, et despicies divitias. Si vero hoc fiet, omnia exterminabis 
mala. Multa alia est lucrari, quae non est nunc secundum partem dicere: sciunt autem qui experientiam 
susceperunt» (VCC, 5b-6a). La font del fragment és, en aquest cas, Homiliae in Joannem, 32 (al. 31), 3 (PG 

, col. 187).  |  - Qual ... scriptura]  El text llatí atribueix també a sant Joan Crisòstom aquest altre 
passatge, que prové de les Homiliae in Matthaeum, 1, 2 (PG 57, cols. 15-16). Cfr. amb el text llatí, que 
Corella tradueix amb certa llibertat, sobretot en la part final del fragment: «Et iterum: “Quid igitur unquam ex 
Evangeliis aequale fiet? Utique Deus conversatur in terris, homo ascendit in coelum, et facta est omnium una 
permixtio: Angeli cum hominibus chorum faciebant; homines Angelis communicabant, et aliis coelestibus 
supernisque Virtutibus. Et erat videre antiquum praelium repensum, daemones fugientes, mortem peremptam, 
paradisum apertum, maledictionem remotam, peccatum de medio sublatum, errorem expulsum, veritatem 
reversam, pietatis sermonem ubique seminatum et vegetatum, coelestem conversationem in terrae regione 
plantatam, supernas Virtutes familiariter nobiscum loquentes, et ad terras saepe Angelos ventitantes: ex 
hisque omnibus spem firmari certissimam futurorum. Propterea igitur Evangelium ista vocatur historia, quasi 
scilicet omnia alia verba inania doceantur, quibus solent praesentia promitti. Quae vero piscatorum annuntiata 
sunt verbis, proprie ac vere Evangelia nominantur: quia cum omni nobis facilitate donata sunt. Non enim 
laboribus nostris atque sudoribus, non doloribus et aerumnis, sed per Dei tantummodo in nos charitatem, tam 
grandia haec promissa suscepimus” haec Chrysostomus» (VCC, 6a).   |  -, Diu ... evangelistes]  Sant 
Agustí, Contra Faustum manichaeum, l.II, c.II (PL 42, col. 210).





qualsevol altra scriptura que bé annuncie; però pròpiament se dien evangelis los actes, 
vida y doctrina de Jesús, Déu y Senyor nostre, y aquells qui·ls han scrit pròpiament se 
dien evangelistes.»

[16. COM ELS EVANGELISTES NO SEMPRE  SEGUIREN L’ORDRE  DELS 
FETS]

Si alguna vegada·s troba que·ls gloriosos evangelistes una mateixa història 
diversament scriven, la hu alguna vegada calla lo que l’altre explica, y alguna vegada lo 

que ha dit recapitula; a vegades ho anticipa, axí com lo Sant Sperit influhia en la 
memòria dels evangelistes. Y axí, més certament se mostra la veritat de la ystòria: una 
mateixa sentència en diverses paraules no contràries pronunciada.

Lig, donchs, lo sagrat evangeli, e si·t demanen quina és la història de aquest libre, ab 
tota veritat pots respondre: és la història com Déu s’és fet home. Ací trobaràs via, veritat 

y vida; ací trobaràs a Jesús per exemple que poràs bé viure, manaments perquè sàpies bé 
viure, eternes promeses perquè vulles bé viure. Y axí, no tens scusa que per 
impossibilitat ho dexes, que Jesús va primer perquè seguint a ell acamines, ni tens scusa 
de ignorància: clarament te mostra la via. Fermes y eternes són les promeses que deuen 
apartar de tu tota perea y negligència. Ignorarà, donchs, lo Senyor aquell qui ignora lo 

evangeli, y al pereós y negligent lançarà defora.

[17. EXHORTACIÓ  A  L’ÀNIMA DEVOTA]

Desperta’t, donchs, {6d} ànima cristiana!, obre los ulls de la pensa, considera, cogita 
y contempla tots los actes, paraules y excel·lències que de Jesús scriven los 
evangelistes; diligentment les recorda, atentament y per spay les mira, devotament les 
contempla, y segueys del teu Déu, Senyor y mestre los passos, lo qual per tu és devallat 

del cel en la terra. Dexa tu per ell, per anar al cel, les coses terrenes, y treballa que les 
menysprees y les celestials desiges. Si lo món és dolç, molt és més dolç Jesús; si lo món 
és amarch, totes les sues amargors Jesús per tu ha sofertes. Leva’t y acamina, no·t vulles 
aturar en la via perquè no perdes lo repòs en la pàtria.

- Y ... pronunciada]  Add. de Corella (cfr. VCC, 6b).  |   pronunciada]  Corella omet a continuació aquest 
passatge del text llatí, on Ludolf justifica, atenent a una voluntat didàctica, el reordenament dels fets de la 
vida de Crist que porta a terme la VCC a partir d’una lectura articulada dels quatre evangelis. Cfr. amb el text 
llatí: «quae quamvis aliter conscribi non deberent quam per eos, summe utiliter sunt dictata: quia secundum 
Augustinum probabile est, quod unusquisque Evangelistarum, eo se ordine credidit debuisse narrare, quo 
Deus voluit ejus recordationi suggerere. Ne tamen turbari possit devotio parvulorum, locis debitis, quodam 
ordine alio, prout res gesta, vel dicendi congruentia exigere videbatur, in sequentibus per ordinem situantur. 
Non tamen affirmo quod hic sit verus ac certus et debitus rei gestae ordo descriptus, quia talis vix ab aliquo 
reperitur expressus» (VCC, 6b). El fragment de sant Agustí pertany a De consensu evangelistarum, l.II, c.XXI 
(PL 34, col. 1102).  |  - Lig ... respondre]  Add. de Corella (cfr. VCC, 6b).  |  - Y ... negligència]  Cfr. 
amb el text llatí la traducció amplificada que ofereix Corella en aquest punt: «His itaque tribus, tria pulsare 
necesse est, scilicet impotentiam, ignorantiam, negligentiam» (VCC, 6b).





ORACIÓ

Jesús, Senyor, Fill de Déu viu, atorga a mi, fràgil pecador miserable, que la tua vida, 
les tues paraules y actes contínuament presents los tinga, y segons lo meu dèbil poder 
seguir los puga; y axí, per la tua gràcia, aprofite que a vida perfeta y a ésser temple teu 
la mia ànima per la tua misericòrdia attenga. Il·lumina, Senyor, lo meu cor y pensa de la 

lum de la tua gràcia, que los meus actes endrece, que·ls acompanye y que·ls acabe; y 
axí, piadós Senyor, guiant-me la tua pietat en totes les mies vies, puga acabar les coses 
que a tu plaen y lançar de mi les que a tu desplaen. Endreça, Senyor, humilment te 
suplique, les mies cogitacions, paraules y obres en los manaments y consells de la tua 
evangèlica doctrina, perquè obehint lo que tu, Déu meu y Senyor, manes, mereixca la 

vida eterna que tu, Veritat infal·lible, promets al[s] qui los teus manaments serven. 
Amén.

 tinga] tingua B. Seguim V.  |   attenga] atteuga B. Seguim V.  |   desplaen] desplau B. Seguim V.



{7A} COMENÇA LO PRIMER DEL CARTOXÀ,  ARROMANÇAT,  
CORREGIT , SMENAT  Y BEN EXAMINAT  PER LO REVEREND E 
MAGNÍFICH MESTRE JOAN ROÏÇ DE  CORELLA,  CAVALLER E 
MESTRE EN SACRA THEOLOGIA



DE  LA DIVINA HI ETERNA GENERACIÓ  DEL  SENYOR.  CAPÍTOL I

[1. DE  LA FINALITAT DE  L’EVANGELI DE  SANT  JOAN]

La sacrosanta cathòlica Sgleya, única simple fecunda coloma, mare nostra, als humils 
fills qui en Jesús engendra hun excel·lent past entre·ls altres los presenta, qui és lo seu 
spòs Jesús, Déu y home. Aquest és lo thema, aquest és lo fonament y principi de tota la 

cristiana cathòlica crehença: confesar y creure que Jesús és Déu y home. Aquesta és 
aquella entonació tan alta la qual lo theòlech Joan entonà, de qui diu Ezechiel profeta 
que és àguila volant sobre totes les angèliques jerarchies. Y volà tan alt que pasant les 
celestials speres sobre lo cel imperi vench al mont del Líbano de la divina esència y pres 
la medul·la del cedre, descrivint de Jesús la generació eterna.

Havien ja scrit los tres evangelistes la temporal generació de Jesús y los seus 
maravellosos actes, y no havien posat los ulls a la resplandor de la lum eterna, scrivint 
com eternament naix del Pare. Levaren-se heretges qui afermaren que Jesús tingué 
principi y començà lo seu éser quand lo concebé y {7b} parí la senyora nostra Maria 
verge; solament lo confessaven home, no entenent ni crehent la divinitat sua; ni volien 

entendre com ell, Déu verdader, de les puríssimes sanchs de la Verge donzella, venguda 
la plenitud del temps, pres cors de home, informat de sacratíssima ànima per ell mateix 

 Joan] Johan B. Seguim V.  |   del] de B. Seguim V.  |  esència] essència B. Seguim V.  |   tingué] tigné V. 
Seguim B.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |  19-20 parí ... sua] lo confessaven home, 
no entenent ni crehent lo parí la Senyora nostra, Maria verge, solament divinitat sua V. Seguim B.  |  
 confessaven] confessanent B. Seguim V.

-, La ... Maria]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix sense plegar-se a la literalitat: «De plenitudine 
itaque Evangelii, vini scilicet boni, quod usque ad hoc tempus gratiae Dominus Jesus servavit, quasdam 
guttas haurire cupientes, sumamus initium a divina ejus generatione, de qua Evangelista Joannes specialiter 
loquitur: quia omnia ad hoc inducit, ut divinitas Verbi manifestetur, et maxime contra quosdam haereticos, 
dicentes Christum purum hominem esse: et per consequens, propter temporalem nativitatem, nec semper, nec 
ante Mariam fuisse. Et ideo de aeternitate Verbi incipit, ostendens divinam Christi naturam, in qua 
aeternalitater praecessit Mariam. Et ponit quinque de divinis personis, quae per ordinem tanguntur in 
subscriptis» (VCC, 7a).  |  - Aquesta ... eterna] 
En aquest passatge, Corella identifica la figura de l’àguila que, atesa l’alçada espiritual i teològica del seu 
evangeli, representa iconogràficament sant Joan evangelista, amb l’àguila a què fa menció el profeta Ezequiel 
en Ez 17, 1-4: «El Senyor em va comunicar la seua paraula. Em digué: “Fill d’home, proposa un enigma, 
explica una paràbola al poble d’Israel. Digues-los: Això us fa saber el Senyor, Déu sobirà: Una gran àguila, 
d’ales amplíssimes, de plomatge espés i acolorit, vingué al Líban. Trencà el cimall d’un cedre, en va 
esqueixar el rebrot més alt i se l’endugué a un país de mercaders, el deixà en una ciutat de comerciants”».  |  
 informat]  «En forma de». Cultisme de caràcter teològic per a explicar la encarnació de Déu en forma 
humana (DCVB, s.v. informar).





Déu novament creada. Y axí, aquell qui eternament era, és y serà, començà éser home, 
Fill de la Verge, senyora Maria.

[2. DE  L’ETERNA GENERACIÓ  DEL  VERB]

Volent, donchs, lo gloriós theòlech Johan descriure de Jesús la sua divina essència, la 
sua generació eterna comença y entona, y lo principi del seu evangeli en Déu, principi, 
comença, dient: «En lo principi era lo Verb, era la Paraula, era lo Fill en lo Pare, coetern 

ab lo Pare. Ell, Fill Déu, era en Déu, son Pare, qui és principi.» Y axí clarament mostra 
que l’éser de Jesús no comença ni té principi en la Verge ni de la verge senyora Maria, 
lo qual en la eternitat, en lo principi, era en lo principi, en Déu, son Pare.

Era, donchs, Jesús Paraula eterna de Déu, son Pare, en lo etern principi, ans que 
Lucifer y totes les creatures fosen, y tant primer quant dista lo que és increat y etern de 

les coses que en temps comencen. Y venguda la plenitud del temps, començà Jesús Déu, 
increat supòsit, éser home dins lo immaculat ventre de la verge senyora Mare.

Diu-li Verb y Paraula lo gloriós evangelista perquè li és propi per a declarar la sua 
eterna generació y temporal en carn humana. És una mateixa cosa en Jesús, en quant 
Déu, quand li diem Fill, Paraula, virtut y sapiència del Pare; però diu-li Paraula lo 

il·luminat evangelista, que li és propi per a entendre la sua generació y filiació eterna, 
com eternament lo engendrà Déu, son Pare.

Y devem subtilment apendre que aquest nom «paraula», que en latí verbum se 
nomena, principalment significa no la paraula que formen los nostres labis, mas la 
nostra intrínseca paraula que tenim dins nostra pensa, a semblança de la qual pro- {7c} 

nunciam la nostra veu a la part de fora, que sona en les orelles dels qui la ohen; y açò és 
lo que diu lo Aristòtil: que les veus nostres són senyals dels conceptes que tenim dins 
nostra pensa. Y axí, aquella ymatge, aquell concepte, aquella figura que té lo nostre 
enteniment de la cosa que entén, pròpiament se diu paraula, encara que la nostra boca no 

 éser] ésser B. Seguim V.  |   descriure] descrinre V. Seguim B.  |   Ell] Est B. Seguim V.  |  clarament] clament B. 
Seguim V.  |   léser] ésser B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   declarar] delarar B. Seguim V.  |  
 quand] quant B. Seguim V.  |  diem] dien B. Seguim V.  |   orelles] orells B. Seguim V.  |   aquell] quell B. 
Seguim V.

 aquell ... serà]  Ap 1, 4: Joannes septem ecclesiis, quae sunt in Asia. Gratia vobis, et pax ab eo, qui est, et qui 
erat, et qui venturus est: et a septem spiritibus qui in conspectu throni ejus sunt. Veg. també Ap 1, 8; 4, 8.  |  
- En ... principi] Jn 1, 1-2: In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc 
erat in principio apud Deum.

- Volent ... Mare]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Primo declarat Filii a Patre aeternam 
generationem, dicens: In principio erat Verbum [Jn 1, 1], id est in ipso Deo, qui ab omnibus supponitur: 
primum principium necessario est Verbum proprie dictum, tanquam in ipso cujus est. Ac si diceret, Filius erat 
in Patre, Patri scilicet coaeternus, non in Maria incepit esse, sed in principio, id est, in Patre, qui est 
principium sine principio, et Filius qui est principium de principio» (VCC, 7a).   |  - perquè ... humana]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 7a).  |  - però ... Pare]  Cfr. amb el text llatí: «Sed ait, Verbum, non Filius, 
quia hoc nomen Verbum, magis ad propositum facit quam Filius» (VCC, 7a).  |  - diu ... pensa]  Aristòtil, 
De interpretatione, l.I. 





la parle; y la veu que nostra boca parla no·s diu paraula sinó perquè és senyal de aquella 
principal y verdadera paraula que stà dins la nostra pensa, axí com de l’home sa diem 
que té la color sana no perquè la color tinga sanitat alguna, mas perquè és senyal de la 
sanitat que té l’ome en la sua persona.

Y, com tota perfectió sia més perfetament en Déu que no en les creatures y entendre 

sia perfectió en qualsevol creatura, és en Déu aquest Verb, aquesta Paraula, molt més 
perfeta que en algun altre; y axí, eternament entenent la sua essència, produheix dins la 
sua pensa, entenent a si mateix, la sua semblança, la sua ymatge, la sua figura. Y perquè 
perfetament se entén, perfetament la produheix sens algun defalt ni desemblança; axí 
com si algun perfetament a si mateix entenia dins la sua pensa perfetament tendria la sua 

ymatge, axí Déu entenent a si mateix produheix perfetament y engendra la sua ymatge. 
Aquest és lo seu Verb, aquest és lo seu concepte, aquesta és la sua Paraula. Aquesta 
ymatge en nosaltres és hun accident que pot ésser y no ésser en la nostra pensa, y per 
oblit pot passar y desfer-se, però en Déu, en lo qual imperfectió algun loch no troba, és 
substància, y no pot ésser altra sinó la mateixa divina essència, que tot ço que és en Déu 

és Déu per essència. En nosaltres, per la finitat de nostre ésser, tenim moltes coses que 
no són nosaltres, però la perfectió infinida de la divina essència no u comporta; y axí, 
per la infinitat sua, aquesta Paraula, aquesta ymatge, aquest Verb o concepte, qui Fill se 
nomena, fa que és una mateixa essència ab lo Pare, qui l’engendra.

[3. DE  LA DISTINCIÓ DE  LES  PERSONES DEL PARE I  DEL  F ILL]

Y perquè alguna co- {7d} sa no produheix a si mateixa, roman real distinctió entre la 

persona del Pare, produhint, y lo Fill, persona produhida. Aquesta persona produhida, 
aquesta ymatge, Verb, concepte o Paraula diu Fill la religió cristiana, perquè fill se diu 
aquell qui proceheix viu de viu en natural semblança. Y per ço, encara que hun foch se 
engendra de altre, no diem que sia fill de aquell qui l’engendra, perquè lo foch no té 
vida.

De l’home, qui és viu, animals se engendren, y fills seus no·s dien, perquè no li tenen 
natural semblança, axí com són puces y animals altres. Y per ço, en lo Verb y Paraula 
divina perfeta rahó de Fill se troba, que proceheix viu de viu, vida de vida, no solament 
axí com en nosaltres en natural semblança, mas en unitat de una indivídua divina 
essència.

Volgué lo theòlech Johan nomenar-lo Verb o Paraula, perquè proceheix del Pare 
entenent la sua essència, axí com nosaltres produhim les nostres interiors paraules. 
Segonament, perquè nosaltres produhim lo que obram a la part de fora, segons lo 
concepte, verb o paraula que tenim dins la nostra pensa; y axí, Déu lo Pare en lo seu 

 aquella] aquela nostra B. Seguim V.  |   produheix] produeix B. Seguim V.  |   o] a B. Seguim V.  |   viu] vieu 
B. Seguim V.  |  engendren] ingendren B. Seguim V.





Verb, en la sua intel·ligència, ha creat totes les creatures. Terçament, axí com lo nostre 
verb o interior paraula se manifesta per la veu que parlam a la part de fora, axí lo Verb 
etern, divina interior Paraula, és al món manifesta prenent visible carn humana. 
Quartament, perquè ab la paraula manifestam la doctrina e intenció nostra; axí, Déu lo 
Pare, per lo seu Verb etern, en carn humana ha manifestat al món lo que volia, prycant 

Jesús, Paraula sua eterna, tres anys al poble de Judea. Infinides altres subtilitats de 
aquesta incomprensible matèria se tracten en lo Primer de les Sentències.

Diu lo gloriós sant Ambròs: «Si de la eterna y celestial generació de Jesús saber 
desiges, lig lo gloriós Johan evangeliste, qui del més alt cel fins a la baixea de la terra 
devalla. Allí trobaràs en quin temps era, com era y què era, què {8a} havia fet y què 

feya, hon era y hon venia, y en quin temps venia y per quina causa venia. “En lo principi 
era la Paraula”: vet ací en quin temps era, que no era en temps, mas en lo principi, ans 
de temps, en lo principi Déu, son Pare, en lo principi en la eternitat, etern ab son Pare. 
Com era? Davant son Pare, present a son Pare, distinct de son Pare. Què era? Diu que 
Déu era aquest Fill, aquesta Paraula. Què havia fet? Diu que totes les coses per ell foren 

fet[e]s, perquè és virtut y sapiència del Pare; en ell y per ell y ab ell totes les coses obra, 
y per ço diu que sens ell no y ha feta alguna cosa. Què feya? Era lum verdadera que 
il·luminava tots los hòmens. Hon fon la sua venguda? En la terra de Judea, que fon 
posada sua pròpia. Tot lo món era seu y creatura sua, però era Judea pròpia terra sua, 
perquè havia elet aquella gent per special poble. Quand fon la sua venguda? Recita-u lo 

evangelista, diu-ho lo Batista, dient:  “Aprés de mi és vengut qui primer que yo era.” 
Quina és la causa que l’ha portat del cel en la terra? Scolta y mira: “Aquest és lo Anyell 
de Déu, aquest és lo qui los pecats del món leva.”»

[4. COM  OBREN  INDIVISIBLEMENT  EL PARE I EL FILL]

Aprés que ha dit lo gloriós evangelista la divina generació eterna, scriu de la sua 
omnipotència, dient: «Totes les coses per ell són stades fetes, y sens ell no s’és feta 

alguna cosa», hon devem atendre que lo Pare, Fill y Sperit Sant hun Déu, una voluntat, 
una omnipotència egualment han obrat y obren totes les coses, y han creat totes les 
creatures.

 sua] sna B. Seguim V.  |   prycant] preycant B. Seguim V.  |   subtilitats] subtilltats V. Seguim B.  |   Davant] 
Devant B. Seguim B.  |   verdadera] verdadeta V. Seguim B.  |   pròpia] pròpria B. Seguim V.  |  pròpia] 
pròpria B. Seguim V.  |   Quand] quant B. Seguim V.  |   lo] la VB. Esmenem l’article atenent a la 
concordança de gènere.  |  Batista] Baptista B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   atendre] attendre 
B. Seguim V.

- En ... Paraula] Jn 1, 1-2.  |  - totes ... cosa] Jn 1, 3: Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum 
est nihil, quod factum est.  |  - Era ... hòmens] Jn 1, 4: In ipso vita erat, et vita erat lux hominum.  |   Aprés ... 
era] Jn 1, 15: Joannes testimonium perhibet de ipso, et clamat dicens: Hic erat quem dixi: Qui post me 
venturus est, ante me factus est: quia prior me erat.  |  - Aquest ... leva] Jn 1, 29: Altera die vidit Joannes 
Jesum venientem ad se, et ait: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi.  |  - Totes ... cosa] Jn 1, 3.





Y perquè Déu, axí com havem dit, entén y obra per la sua intel·ligència, axí com 
miram en qualsevol artista que primer té en la sua pensa sculpida la obra a semblança de 
la qual la posa en efecte, axí nostre Senyor Déu tenia totes les creatures en la sua 
intel·ligència, a semblança de les quals aquestes que són en aquest món ha creades. Y 
com lo Fill, qui és lo Verb, axí com havem dit, sia la sua intel·ligència, lo seu concepte, 

diu lo evangelista que totes les coses per ell són fetes.
Diu lo Aristòtil que la casa que les mans del {8b} artista obren defora, la prodoheix y 

la obra la casa que té dins la sua pensa.

[5. COM TOTES LES COSES CREADES EREN VIDA , ESPECIALMENT  LES 
OBRES VIRTUOSES]

Diu més lo evangelista: que totes les coses creades, ans que fossen, en ell, Verb etern, 
eren vida.

Diu lo Mestre de les Sentències: «No vol dir que les creatures sien Creador, mas que 
ans que les posàs en obra ja eternament tenia d’elles sciència; en ell eren, qui és vida, y 
axí, totes les coses, ans que fossen, en ell vivien.»

Y aquestes són les ydees de les quals sant Agostí parla. No és altra cosa ydea sinó la 
semblança que té lo artiste dins la sua pensa de la obra que vol fer y posar en effecte; y 

axí, nostre Senyor Déu tenia en la sua intel·ligència eternament totes les coses que volia 
posar en effecte, les quals ydees en ell són vida, que són la sua esència, que és vida.

Aquest fon lo parlar del Boeci, quand dix: «Tu, Senyor, totes les coses creades a 
semblança de aquell etern exemplar y original que tens dins la tua pensa les crehes, y tu, 
bellíssim, portes hun món en la tua pensa, a semblança y figura del qual has creat aquest 

nostre.»
Podem, donchs, clarament entendre com totes les creatures en Déu són vida, perquè 

són en la sua essència, en la sua intel·ligència enteses, en la qual diu sant Agostí que 
alguna cosa ni pot morir ni pot nàixer, mas eternament totes hi viven.

Però devem atendre que dient lo evangeliste que per lo Fill són fetes totes les coses e 

que lo Pare per lo Fill les obra, no entén a dir que egualment lo Pare, Fill y Sperit Sant 
no les obren; però, axí com havem declarat, perquè al Fill, qui és Verb e interior Paraula 
y concepte del Pare, li apropiam sciència y sapiència, y Déu lo que obra no u obra a cars 
ni a fortuna, mas com artiste de infinida sapiència, per ço diem que per lo seu Fill, per lo 
seu Verb, per la sua interior Paraula, obra y produheix totes les creatures, axí com los 

mestres en qualsevol art que sien obren segons lo interior concepte que tenen dins la sua 
pensa.

 semblança] semblanca B. Seguim V.  |   Diu] din B. Seguim V.  |   axí] ací B. Preferim V.  |   intel·ligència] 
iutelligència V. Seguim B.  |   esència] essència B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.

- Aquest ... nostre]  Boeci, Consolatione philosophiae, l.III (PL 63, cols. 758B-759A). 





Y devem moralment apendre que les nostres obres són vi- {8c} ves y meritòries 
quand en Déu se obren en caritat y gràcia. Y les obres dels infels, encara que·s mostren 
virtuoses, són mortes, perquè ni en Déu, ni en la sua gràcia, ni per amor de Déu les 
obren.

[6. COM  LA PARAULA DE  DÉU  ÉS LLUM  PER  ALS HÒMENS]

Y tornant a la excel·lent y alta evangèlica letra, aprés que·l gloriós evangelista ha dit 

de la generació de Jesús eterna y de la sua omnipotència en totes les creatures, scriu 
specialment com se ha en sguard dels hòmens, dient: «Y aquesta vida –qui és lo etern 
Verb, la eterna Paraula, qui essencialment és vida, en qui y per qui les creatures són y 
viven–, és lum de les racionals creatures», donant-los lum de intel·ligència y general 
gràcia que puguen atényer la beatitud per a la qual les ha creades; car, si elles segons 

aquesta general lum y gràcia se disponen, no tarda donar-los aquella special gràcia per 
la qual de la vida y beatitud eterna són dignes.

Moralment, la bona e virtuosa vida és lum dels hòmens que edifica lo prohisme més 
que les bones paraules. Diu sant Jerònim: «Molt millor entenem per a ben viure lo que 
los ulls miren que no lo que les orelles ohen.»

Diu Sèneca: «Larch és lo camí ab paraules amonestar a ben viure, y breu per exemple 
de bona vida.» Y per ço, legim del Senyor que en obres començà la sua doctrina.

[7. COM  LA LLUM LLUEIX  EN LES TENEBRES]

Y diu més lo evangelista: que aquesta lum lu y clareja en les tenebres, qui són los 
hòmens, qui són tenebres en sguard de la divina essència. Però dóna’ls nostre Senyor 
Déu una natural lum, de la qual parla lo psalmista, dient: «Molts dien: “Qui mostrarà lo 

bé a nosaltres?”» Y respon: «Emprentat has, Senyor, la lum de la tua cara en la nostra 
pensa.»

De aquesta lum somiant parla lo Aristòtil en lo terç libre [de] De anima, y 
«enteniment» la nomena.

 les] los VB. Esmenem la forma de l’article atenent a la concordança de gènere.  |   quand] quant B. Seguim 
V.  |   dels] de les VB. Esmenem la forma de l’article atenent a la concordança de gènere.  |   qui] que B. 
Seguim V.  |  són] sont B. Seguim V.  |   intel·ligència] intellligència B. Seguim V.

- Y ... creatures] Jn 1, 4.  |   Y ... doctrina] Ac 1, 1: Primum quidem sermonem feci de omnibus, o Theophile, 
quae coepit Jesus facere, et docere.  |   aquesta ... tenebres] Jn 1, 5: et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non 
comprehenderunt.  |  - Molts ... nosaltres] Sl 4, 6: Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate in Domino. 
Multi dicunt: Quis ostendit nobis bona? Psalteri: «Molts dien: qui·ns mostrarà de fer bones coses?» (López 
Quiles 1985: 36).  |  - Emprentat ... pensa] Sl 4, 7: Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine: dedisti 
laetitiam in corde meo. Psalteri: «Empremptada és sobre nosaltres la lum de la tua cara» (López Quiles 1985: 
36).

- Diu ... ohen]  Sant Jeroni, Epistolae, epístola LXIV: Ad Fabiolam (PL 22, col. 613).





Però diu lo evangelista que les tenebres no la comprengueren, que no basta aquesta 
natural lum a compendre ni clarament veure la divina essència. Però si per aquesta 
natural lum se dispon la racional creatura, la bondat divina li dóna la gràcia, per la qual 
{8d} mereix clarament veure la lum de la esència divina en la beatitud eterna.

Podem en altra manera aquestes paraules expondre: que la lum clareja y lu en les 

tenebres; que aparellat stà lo Senyor irradiar y il·luminar los pecadors per tenebrosos 
que sien. Però ells, qui són tenebres, aquesta lum no la comprenen, que no la volen, ans 
ne fugen y en les tenebres de peccat se n’entren.

Diu sant Agostí: «Axí com lo cech home present al sol li és absent, perquè no·l mira, 
axí lo pecador cech, miserable, és cech en la pensa, present la lum de la divina 

sapiència. Cerque, donchs, lo remey que la puga veure, dexe los pecats, dexe les culpes 
y cobrarà la vista y porà veure la lum de la divina sapiència, dient lo Senyor: 
“Benaventurats són los de cor munde, que ells a Déu poran veure.”»

Expon altament aquestes paraules Orígenes: la lum, qui és lo Fill de Déu, llum de la 
lum del Pare, lu y clareja en la humanitat assumpta, que és tenebra y núvol en sguard de 

la divinitat sua. Resplandí y clarejà per innumerables miracles, y en tenebres los 
entenebrats juheus no la acceptaren, no la volgueren veure, ans treballaren que en lo 
mont de Calvari la apagasen. Y axí, ells, tenebres, romanen en tenebres.

Y devem mirar que compendre alguna cosa stà en tres maneres: o que tota y totalment 
la pugam entendre, y axí no pot alguna creatura a Déu compendre; o diem alguna cosa 

compendre quand clara y manifesta al nostre enteniment se presenta, y axí los sants 
«comprensors» se nomenen, perquè a l’enteniment d’ells clarament se presenta la 
essència divina; terçament, quand per verdadera fe aderim y crehem los articles y tot lo 
que la santa cathòlica Sgleya determena. En alguna de aquestes maneres los malignes 

 compendre] comprendre B. Seguim V.  |   il·luminar] il·luinar V. Seguim B.  |   no·l] no B. Preferim V.  |  
 Cerque] Cerqne B. Seguim V.  |   compendre] comprendre B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |  
 quand] quant B. Seguim V.

 les ... comprengueren] Jn 1, 5.  |   Benaventurats ... veure] Mt 5, 8: Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum 
videbunt.

- Diu ... veure]  Sant Agustí, In Joannis evangelium tractatus, tractat I (PL 35, col. 1388).  |   sapiència]  
Om.: «Sed cum caeco praesens est, oculis ejus absens est; non quia illa ipsi absens est, sed quia ipse absens 
est ab illa. Quid ergo faciet iste?» (VCC, 17a-b).  |  - Expon ... tenebres2]  Font no localitzada. Cfr. la 
traducció lliure de Corella amb el text de l’original llatí: «Secundum Originem, lux in tenebris lucet, quia Dei 
Verbum, vita et lux hominum in nostra natura, quae per se investigata et considerata, informis quaedam 
tenebrositas invenitur, lucere non desinit. Et quoniam ipsa lux omni creaturae est incomprehensibilis: 
Tenebrae eam non comprehenderunt» (VCC, 17b).  |  -, Y ... comprengueren]  Notem que la traducció de 
Corella explica en què consisteixen cadascun dels tipus de comprensió que constitueixen la terna rimada del 
text llatí: «per inclusionem», «per apertam visionem» i «per fidei et charitatis adhaesionem». A més, la 
traducció de Corella desdibuixa la tríada que exemplifica les tres maneres de comprendre. Cfr. amb l’original 
llatí: «Ubi nota quod triplex est comprehensio, scilicet: per inclusionem, per apertam visionem, per fidei et 
charitatis adhaesionem. Primo modo, a nullo; secundo modo, a beatis; tertio modo, a Sanctis; sed nullo 
istorum modorum a malignis comprehenditur, ideo dicitur: Et tenebrae eam non comprehenderunt, id est, qui 
non fide nec amore adhaeserunt» (VCC, 17b). 





hòmens, qui són tenebres, a Déu no comprenen, y per ço diu lo evangelista que aquesta 
lum les tenebres no la comprengueren.

Moralment, la lum clereja y resplandeix en les tenebres: que la virtut en les 
adversitats se mo- {9a} stra y en la adversitat se acaba.

Diu sant Gregori: «No coneix algú quant en virtut aprofita si alguna adversitat no·l 

toca, y la injúria descobre qui és dins si cascú si no·s conexia; y si gens de si fiava, 
lavors a si mateix se manifesta.»

Y perquè als sants adversitat alguna no·ls sobra ni de la caritat de Déu los separa, diu 
lo evangelista que les tenebres la lum no poden compendre; les adversitats als sants 
no·ls vencen, ans fan més clares y resplandents les sues obres.

Podem encara elegantment expondre que la lum clareja y resplandeix en les tenebres: 
que la divina bondat tostemps aconsola als qui per amor sua tribulacions sostenen, 
segons aquell parlar del profeta: «Prop és lo Senyor de aquells qui tribulacions passen.»

Y les tenebres aquesta lum no la comprenen, que les tribulacions, adversitats hi 
angústies de aquesta present vida no són dignes de la eterna glòria, sinó per la divina 

gràcia.
Resplandeix encara y rellú la lum en les tenebres, car per les creatures venim en 

coneixença del Creador qui les ha creades; y axí com en la glòria és Déu spill de les 
creatures, en lo qual totes se demostren y en ell totes se miren, per lo contrari, en la 
present vida són les creatures spill del Creador, en lo qual contemplam aquell qui les ha 

creades.
Diu lo Apòstol: «Miram ara per spill en una semblança; les coses de Déu invisibles, la 

racional creatura les mira y les considera per aquelles coses que lo Creador ha fetes»; 
que sia Déu no solament la santa fe cathòlica ho testifica, la Scriptura Sacra ho parla, 

 qui] que B. Seguim V.  |   separa] sepera VB.

- la2 ... acaba] 2Co 12, 9: Et dixit mihi: Sufficit tibi gratia mea: nam virtus in infirmitate perficitur. Libenter 
igitur gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi.  |   Prop ... passen] Sl 33, 19: Juxta est 
Dominus iis qui tribulato sunt corde, et humiles spiritu salvabit. Psalteri: «Prop stà lo Senyor d’aquells qui 
de cor són atribulats, e als humils de sperit salvarà» (López Quiles 1985: 57).  |  - les2 ... gràcia] Rm 8, 18: 
Existimo enim quod non sunt condignae passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in 
nobis.  |   Miram ... semblança] 1Co 13, 12: Videmus nunc per speculum in aenigmate: tunc autem facie ad 
faciem. Nunc cognosco ex parte: tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum.  |  22-23 Rm   ... fetes] 
Rm 1, 20: Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur: 
sempiterna quoque ejus virtus, et divinitas: ita ut sint inexcusabiles.

 comprengueren]  Om.: «Dicitur etiam aliquid comprehendi, quando pervenitur ad finem cognitionis ipsius, et 
hoc est quando res cognoscitur ita perfecte sicut cognoscibilis est; et sic solus oculus divinus lucem hanc 
comprehendit, et nulla creatura» (VCC, 17b).   |  - Diu ... manifesta]  Sant Gregori Magne, Moralium libri, 
sive expositio in librum b. Job, l.XXIII, c.XXVI (PL 76 col. 284B).   |   passen]  Om.: «et: Cum ipso sum in 
tribulatione [Sl 90, 15]» (VCC, 18a).  |  - sinó per la divina gràcia]  «Semper enim Deus remunerat supra 
condignum, et punit citra condignum» (VCC, 18a). 





mas totes les creatures criden, dient: «No·ns havem fet nosaltres, algú és qui·ns ha 
fetes.»

No solament que Déu sia los sants ho pryquen, mas rahó natural ho mostra; que Déu 
sia, veu és de natura: totes les coses belles testifiquen que és bellíssim, y les suaus y 
dolces que és dulcíssim, y les excel·lents y altes testifiquen la sua excel·lència, y les 

netes y pures la puritat sua, y les forts la sua omnipo- {9b} tència, y les altes la sua 
altea, y l’orde y govern d’elles la sua infinida sapiència.

[8. COM  LA GENERACIÓ DEL  FILL  DE DÉU NO ÉS CARNAL]

Però deu star atenta la cristiana pensa, quand hou y escolta que·l Pare lo Fill 
engendra, que les carnals y corporals generacions de la sua pensa lance, y ab ulls de 
àguila y de coloma aquesta eterna divina generació mire, de la qual diu lo profeta: «Qui 

serà aquell qui aquesta generació explicar puga?» Si ab los ulls de àguila no la pot 
entendre, ab los ulls de simple coloma humilment crehent la confesse, y en lo credo 
cada dia la proteste.

Mire y contemple com de aquella lum eterna proceheix y brolla aquella coeterna 
consubstancial resplandor, suma virtut y sapiència, en la qual lo Pare Déu crea, dispon y 

ordena totes les creatures a honor e glòria sua; en totes mostra la sua sapiència, en totes 
la sua potència, en algunes la sua justícia, en altres la sua misericòrdia, y totes les dispon 
en orde, pes y mesura.

Diu sant Agostí: «Axí com del sol naix la resplandor, axí devem entendre que·l Pare 
lo Fill engendra; y axí com lo sol no és primer que la claredat sua, ab tot que d’ell 

proceheixca, ans ensemps ab l’éser del sol és la claredat sua, axí lo Pare no és primer 
que·l Fill en duració alguna. Donchs, si en les creatures mires que·l sol no és primer que 
la claredat que engendra, ans ensemps quant és és la claredat sua, per què no atorgaràs 
en Déu, qui u dóna a les creatures? Y axí com la resplandor del sol procehint del sol tot 
lo món il·lumina y del sol no s’aparta, ans ab ell se continua, axí lo Fill de la essència 

 dient] dién B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.

- No·ns ... fetes] Sl 99, 3: Scitote quoniam Dominus ipse est Deus; ipse fecit nos, et non ipsi nos; populus ejus, 
et oves pascuae ejus. Psalteri: «Sapiau que lo Senyor, ell és Déu; Ell nos ha fet, e nosaltres mateixs no·ns 
havem fet; los qui sou poble seu, e ovelles de la sua pastura» (López Quiles 1985: 109).  |  - Qui ... puga] 
Is 53, 8: De angustia, et de judicio sublatus est. Generationem ejus quis enarrabit? quia abscissus est de 
terra viventium: propter scelus populi mei percussi eum.

-, Diu ... essència]  Autor incert (Sant Agustí?), Sermones de diversis, sermó CCXLVI: De mysterio 
Trinitatis et Incarnationis, II (PL 39, cols. 2199-2200 ). 





del Pare no·s separa; mas, axí com havem dit, perquè proceheix del Pare és distinta 
persona, y per la infinitat sua és ab ell una indivídua essència.»

[9. COM  ÉS SUBLIM  L’INICI D’AQUEST EVANGELI]

Diu sant Agostí la generació eterna del Fill de Déu que aquest gloriós evangelista 
recita, en los libres de Plató haver-la lesta. Y deya hun sant home que aquest evangeli en 
letres de or devia ésser scrit per totes les sgleyes, en lochs alts, que tots lo vehessen.

ORACIÓ

{9c} Senyor Déu, omnipotent Pare, qui Fill a tu egual, coetern y consubstancial 
ineffablement has engendrat ans de tots los setgles, y ab ell y ab lo Sperit Sant totes les 
coses visibles e invisibles, y a mi, peccador miserable, has creat entre aquelles: a tu 
adore, a tu loe, a tu glorifique. Sies-me misericordiós, propici e placable, y no 

menysprees a mi, qui só obra de les mans tues, y per lo teu sanct nom me ajuda; stén la 
tua mà a la creatura que les tues mans han feta, y no tardes, misericorde Senyor, 
soccórrer a la fragilitat mia. Tu, Senyor, qui m’has fet, refés-me, que só corromput de 
vicis; tu, qui m’has format, reforma’m, que stich de pecats diforme, y segons la tua gran 
misericòrdia salva la mia ànima. Amén.

 distinta] distincta B. Seguim V.  |   letres] latres B. Seguim V.  |   consubstancial] consubstantial B. Seguim V.  |  
 menysprees] menyspres B. Seguim V.  |  sanct] sant B. Seguim V.  |   fragilitat] fragilitar B. Seguim V.  |  
corromput] corrumput B. Seguim V.  |   gran] gràtia B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «ut secundum magnam 
tuam misericordiam» (VCC, 9sc).  |   mia] misericòrdia B. Seguim V. Cfr. amb el tet llatí: «salves animam 
meam miseram» (VCC, 9sc).

- mas ... essència]  Cfr. amb l’original llatí: «Et sicut substantialiter splendor in sole est, et sol in splendore; 
ita substantialiter Pater in Filio et Filius in Patre est. Et sicut soli et splendori una substantia cum sit, non 
tamen una persona, quia nec solem splendorem esse, nec splendorem dicimus solem; ita et Pater et Filius cum 
sint unius essentiae, non tamen unius sunt personae. Et sicut sol splendore calefacit et illuminat, et siccat, et 
solvit, et excandidat, et denigrat, et omnia quae ei a Domino injuncta sunt operatur; ita et Patrem per 
Unigenitum Filium suum omnia legimus fuisse operatum» haec Augustinus» (VCC, 18b).  |  - Diu ... 
vehessen]  Sant Agustí, De civitate Dei, l. X, c. XXIX (PL 41, col. 309). Cfr. la traducció de Corella amb 
l’original llatí: «Hoc initium sancti Evangelii, secundum eumdem Augustinum, quidam Platonicus aureis 
litteris praescribendum, et per omnes ecclesias in locis eminentissimis praeponendum esse dicebat» (VCC, 
18b-19a). 



DE  HAVER TROBAT  LO REMEY PER A SALVACIÓ DE L’HUMANAL  
LINATGE , Y DE LA NATIVITAT DE  LA SENYORA NOSTRA.  
CAPÍTOL II

És natural condició de qualsevol cosa que bona sia que de si és comunicable, y axí, 
quant més se comunica, tostemps augmenta: o en si mateixa, si és augmentable, o en 

laor y glòria que li donen aquells qui de la sua bondat participen. Y si aquesta és general 
condició del bé a tots manifesta, quant més perfetament se troba en Déu, bé infinit, 
bondat inmensa, de la participació de la qual són totes les bondats altres! Dient Moysés: 
«Mirà Déu totes les coses que havia fetes, y eren molt bones»; no podia sinó ésser bona 
l’aygua que de la font de bondat infinida per creació devallava. Essent, donchs, Déu 

infinidament bo, benaventurat en si y dins si en la sua divina essència, o més propi 
parlant: essent essencialment bondat y benaventurança, per sola amor, qui de si és 
diffusiva, diu sant Dionís: «Quasi volgué exir fora de si creant lo cel y la terra; no per 
alguna fi, {9d} sinó per sobreabundant bondat sua.»

Diu sant Agostí: «Aquell sobiran, inexcrutable, inmens Sperit etern, 

incomprehensible, qui no té principi ni fi, quasi no volent star solitari, creà innumerables 
sperits qui a ell semblaren, entre·ls quals era Lucifer més excel·lent que·ls altres.» 
Creà’ls perquè finalment los donàs la beatitud eterna, la qual volia, per fer-los més 
dignes, que ab lo seu franch arbitre, mijançant la sua gràcia, la guanyassen. Enamorà’s 
Lucifer de si mateix y de la sua bellea, y gloriant-se en la sua excel·lència, lo franch 

arbitre bo, que de Déu bo pres havia, volgué li servís en coses no lícites: apostatà de la 
religió angèlica y ab los seus còmplices pogué meréixer éser condamnat a les eternes 
penes.

Delliberà la divina providència de creatures no de condició tan alta, ab terrens còsors, 
reparar les angèliques rohines y egualar-los per gràcia a la natural condició dels sperits 

angèlichs. Devallà la bondat divina per novell effecte del cel imperi, hon havia creat 
natura angèlica, al camp de Domàs, a la vall de Ebron, qui de present «vall de làgremes» 
se nomena. Y de aquella terra, qui encara stava limosa y banyada de les aygües que 
havia separades, creà Adam, primer pare nostre, y de aquí·l transportà en lo parahís 
terrenal, delitós verger ameníssim. Y perquè no stigués solitari, formà de la una de les 

sues costelles Eva, dona, muller y companyia sua, y mare nostra. No pogué Lucifer 
sofferir tan miserable enveja, y la dolor que havia concebut quand lo lançaren del cel 
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imperi vench a parir al parahís terrestre; y parí iniquitat verinosa, matant los nostres 
primers pares: les ànimes de culpa y los cossos de mort sdevenidora.

Encorrent general naufraig Adam hi tota la sua progènie, no comportà la divina 
misericòrdia que axí·s perdés tota natura humana, pensant que de una part era terrestre y 
més per fragilitat que per {10a} supèrbia era cayguda, y per la fraudulent diabòlica 

astúcia. Y lançat[s] los primers pares del verger ameníssim, a la vall de Ebron, vall de 
làgremes, arribaren, hon plorà Adam agrament la sua actual culpa y la pena que tots los 
seus fills encorrien, la qual en ells seria original culpa.

Decretà la sapiència divina que hun fill de Adam offerís a Déu hun tan excel·lent 
sacrifici que sens comparació fos major que la culpa que Adam havia comesa; y aquest 

home fos axí unit ab lo Verb divinal, Déu, que fos una divina persona, y axí fos Déu y 
home, perquè era rahó aquell recreàs natura humana, que l’avia creada; y ella delliure, 
no regraciàs a hu que solament fos home, mas a Jesús, Déu y home, Rey Messies, Déu y 
Senyor nostre, del linatge de Adam, de la carn de Adam, fill de la puríssima Senyora 
nostra, Maria verge.

Y axí, fon revelat als primers pares que no desesperassen, mas que en cert sperassen 
que lo Messies vendria per reparar tots los dans de natura humana. Y en la fe y sperança 
de la sua venguda, començant al just Abel fins al sanctificat Baptista, offerien tots los 
elets, tots los patriarques y profetes totes les sues offertes, fins que vench el gran Rey y 
sacerdot, qui en l’ara de la creu offerí a si mateix, odorant sacrifici, donant fi a tots los 

altres sacrificis.
Tardà la sua venguda la divina sapiència en carn humana, perquè regoneguessen los 

hòmens la general malaltia y fossen més grats al metge, regraciant-li la gràcia que 
rebien. Y, ab tot que a la divina omnipotència, com diu sant Agostí, no li fallien hu y 
molts remeys de rembre natura humana, però algun altre més singular trobar no·s podia 

per a guarir la nostra misèria. Primerament, fon acceptíssim per a placar la divina 
justícia de la offensa de nostre primer pare. Diu sant Ancelm: «Què podia ésser cosa 
més aspra, més diffícil que voluntàriament y no per deute sofferir mort {10b} per honor 
de Déu y per testimoni de la veritat sua?» Y en alguna manera l’ome no·s pot més donar 
a Déu, sinó que·s done a la mort per honor sua. Diu lo Apòstol: «Liurà a si mateix per 

nosaltres offerta, y sacrifici a Déu en odor suavíssima.»
Segonament, fon remey congruentíssim de guarir la nostra malaltia. Pecaren nostres 

pares per supèrbia y desobediència. Qual pot ésser major humilitat, major obediència de 
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aquella que diu lo Apòstol: «Humilià a si mateix, fet obedient fins a la mort, y mort de 
la creu en lo mont de Calvari»?

Terçament, fon remey prudentíssim per a vençre l’enemich nostre. Diu lo Mestre de 
les Sentències: «És vengut lo Redemptor y és stat vençut l’enganador.» Què ha fet lo 
nostre Redemptor al captivador nostre? Ha-li parat la creu per ratera, y la sua carn li ha 

posat per esca. Diu Job: «Ab la sua prudència ha destrohit lo superbo.» Pensà Lucifer 
que major peccat no podia ser axí com era que matar Jesús de Nazareth, perfectíssim 
home, y que·l matassen per enveja aquells ingrats qui d’ell havien rebuts tals y tan 
multiplicats benificis; y stimava que tot lo món se devia perdre si aquest peccat se 
acabava. Y a la hora que pensà tenir en possessió pacífica natura humana, [la] tingué 

perduda, y home mort, de qui menys stimava guardar-se, li entrà per les infernals 
claustres y se’n portà la sua desferra.

Quartament, fon remey efficacíssim per a tirar a la amor sua los hòmens. És tan gran 
la sublimitat de la nostra ànima, a ymatge de Déu creada ab libertat del franch arbitre, 
que potència alguna no la pot sobrar ni vençre, ni prosperitats ni penes tenen senyoria 

sobre lo nostre franch arbitre; ni algú, per baix que sia, li ve bé aquesta joya, aquesta 
perla del franch arbitre, donar-la ni vendre-la per algun preu ni riquea. Y de açò 
experimentam mani- {10c} festa experiència que per molts benificis que de algú rebes, 
no·l pots amar si ab amor no·ls te dóna; y los benificis y gràcies no cativen ni prenen la 
voluntat nostra, sinó perquè senyalen y demostren la amor de aquell qui·ls nos dóna. Y 

per ço volgué Déu infinit, qui de no-res creat nos havia, fer-se home de la carn nostra, 
semblant a nosaltres, convidant-nos que a nostre semblant germà amàssem.

És encara mort a mort crudelíssima y sobre totes dolorosa per nosaltres, per convidar-
nos, y, ab tanta amor, quasi compel·lir-nos, que l’amàsem. No començà’s la amor en 
nosaltres, mas en ell, y tal amor que fóssem contents respondre reamant aquell que sens 

algun interés propi tant nos amà.
Diu sant Agostí: «Amem a Déu, que ell primer nos amà, y al seu Fill unigènit no ha 

perdonat que no l’haja liurat a mort per nosaltres; perquè, si de començar amar nos 
enujàvem, no·ns enugem de reamar a qui primer nos ama.»

No és alguna cosa que per ésser amat més nos convide que prevenir de amar al qui 

vols que t’ame, hi endurit és aquell cor y de pedra que, si no vol amar, vulla que no 
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l’amen. Y en les amors sútzies y voluptuoses, los qui amen y éser amats desigen totes 
les sues paraules hi scriptures altra cosa no treballen, sinó mostrar per voluptuosa 
justícia que és rahó sien amats, puys que amen; y lavors ells més amen, quand senten 
que són amats de aquells de qui ser amats desigen. Donchs, si l’ànima que dormia, com 
sent que és amada, se desperta y amar comença, y l’ànima qui ja amava y bollia quand 

sent que l’amen molt més se encén y crema, manifestament se mostra alguna no pot 
ésser major causa que amor comence o que augmente que tenir certa experiència que 
algú primer nos ama. Y si en les amors sútzies y voluptuoses aquesta propietat de amor 
volem que valga, quand més en la amor de Déu verdadera, constant y ferma, per la qual 
speram la felicitat eterna!

{10d} Diu Sèneca: «Yo·t mostraré per a ser amat una medicina sens herba, sens 
paraules, sens encantacions de alguna fetillera: si vols ésser amat, ama.» Diu lo florentí 
cristià poeta: «Amor és tal que no perdona a l’amat que no ame.»

Volgué, donchs, Déu, creador nostre, fer-se home y morir per los hòmens perquè·ls 
hòmens lo amassen, y axí la última beatitud atenguesen, la qual stà en perfeta amor sua. 

Diu sant Bernat: «Yo só deutor a Déu de mi, perquè m’ha fet. Què y ajustaré perquè 
m’ha refet?; y refet en tal manera que certa cosa és que no m’ha refet tan fàcilment com 
m’à fet, que no solament de mi, mas de tot lo que ha fet, diu lo psalmista: “Ell ho dix y 
totes les coses foren fetes.” Y axí, per fer-me solament parlà, y una vegada; y en refer-
me, parlà moltes paraules, féu maravelloses obres, soferí acerbíssimes penes y 

vergonyosos opprobris. Què faré yo per lo Senyor, que tant me ama y tan gran amor me 
ha mostrada? En la primera obra, creant-me, me ha donat a mi; en la segona, recreant-
me, me ha donat a si y tornat a mi, que perdut m’era. Donat, donchs, y cobrat, li só 
deutor per mi dos vegades. Què faré perquè a si mateix me dóna? Y si mil vegades mil a 
ell me donava, què só yo per a mon Déu, per a mon Senyor, per a mon creador y 

redemptor, de qui, en qui y per qui és tot lo meu ésser?»
Cinch mília anys de la creació del món y cent noranta-nou passaven, y reclamaven los 

patriarques y profetes, y al·legaven les promeses que·n la veritat divina havien 
prycades, les cerimònies, ofertes y sacrificis, que totes protestaven lo adveniment del 
rey Messies. Comparegué Misericòrdia davant lo tribunal de la magestat divina, dient 

que a la clemència sua sguardava que no perís del tot natura humana, fràgil, mísera; que 
no per electió de malícia, mas per instigació y astúcia del diable era cayguda. Vench-li a 
l’encontre la Justícia, al·legant les gràcies, excel·lents dons y beneficis que la bondat 
{11a} divina havia donat als primers pares.
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En aquest juhí arriba la Pau y parla en semblants paraules: que tots los dans e injúries 
adobar se poden ab justa recompensa: «Vinga Justícia, mire y pese los mèrits de hun 
home Déu offerint-se a la mort, y mort vergonyosa y acerbíssima, per la culpa de Adam 
y de tota la sua progènie, aquells que voldran que los mèrits de aquest home Déu los 
valguen.» Adam y tots los seus descendents foren creatures, y axí, los seus actes, mèrits 

o demèrits finits eren, encara que contra infinit peccassen; los mèrits de Jesús, Déu y 
Senyor nostre, encara que mereixqués en quant home, però Déu infinit era lo supòsit 
que·ls obrava.

Les balances tenia en la mà Justícia quand la Pau acabava aquestes paraules, y Veritat 
que li temprava les peses. Y començà en semblant manera respondre: «Experiència és 

maestra de totes les coses. Prengam totes les humanes culpes y en altra balança los 
mèrits del qui dieu Déu home, y fàcilment poran les parts ésser concordes, puys 
sotsmetem a Justícia lo que demanen.» Posaren la culpa dels primers pares en la una 
balança y sostenir les podia, perquè mal de pes infinit no·s troba. Posaren los actes de 
Jesús, Déu home: no podia la balança en alguna manera sostenir tan grans mèrits, y tots 

conegueren que bastava infinits mons sufficientment rembre, hi los inferns, y Lucifer y 
tots los dimonis, si ells ho volguessen y de sos pecats se penidissen.

Foren, donchs, Misericòrdia y Justícia concordes, que Pau y Veritat les concordaren. 
Hi fon verificat aquell parlar del psalmista: «Misericòrdia y Veritat se encontraren, 
Justícia y Pau se besaren. La Veritat hixqué de la terra y del cel mirà la Justícia.» Dóna 

lo Senyor la benignitat sua, y dóna lo seu fruyt la terra nostra. Y davant ell irà la 
Justícia, y en la via posarà los seus passos. Hixqué la Veritat de la terra quand la terra, 
verge Senyora {11b} nostra, concebé y parí lo immaculat fruyt del seu verge ventre, 
segons havia profetizat Esaïes: «Rosen los cels y los núvols ploguen justícia, y germine 
la terra lo Salvador nostre.» Lavors mirà del cel la Justícia, hi acceptà del peccat de 

Adam la redempció copiosa.
Ohides les parts, la magestat divina dix aquell parlar de Jeremies: «Yo bé sé les 

cogitacions que sobre vosaltres pense, que són cogitacions de pau, y no de afflictió ni 
pena. Hi és justa cosa que tinga les mies promeses. Y perquè yo dellibere –diu Déu lo 
Pare– que mon Fill, eterna Paraula mia, prenga verdadera carn humana de una donzella 

verge; que, axí com procehix y naix eternament de mi sens lesió alguna, axí vull aquesta 
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donzella, filla y sposa mia, salva y entrega la virginitat sua, conceba mon Fill hi·l 
parexca. Y perquè és gran prudència provehir de luny en les coses sdevenidores, quand 
yo promulguí en lo Parahís terrenal contra Eva la justa sentència, primer a la serpent 
Sathanàs endrecí les paraules de la mia justícia, dient-li que una dona lo seu cap no 
solament li trencaria, mas que·l faria menut en parts mínimes.

»Hi axí, ja lavors provehí preservar aquesta immaculada donzella de la general 
maledictió que totes les altres encorren; que mon Fill Déu, sapiència mia, no vull que 
entre en ànima ni en ventre a pecat subjecte, ans vull que sia aquesta verge donzella tan 
excel·lent, tan alta, que totes les creatures la adoren com a Mare de aquell qui les ha 
creades. Al nom de aquesta vull que Sathanàs y tots los seus regnes tremolen, hi que ell 

ni algú dels seus de cert spay al loch hon ella serà acostar no·s puga. Tot lo que he creat 
vull que sia menor que ella, hi que alguna cosa ni totes juntes a ella no s’egualen: totes 
sien menors que ella; hi mon Fill Déu, de les sues puríssimes sanchs fet home, li sia lo 
més obedient fill que may fill sia stat a mare. Tots los planetes vull que {11c} sien 
concordes que sia lo seu cors lo més bell, elegant y de la més proporcionada figura que 

may serà ni sia stada; dexen a mi la creació de la sua mundísima ànima. Vull que sia de 
sacerdotal hi real linatge, perquè de Rey y sacerdot sia Mare.

»Anau vós, Gabriel, a vós ho acomane: donau orde que aquesta excel·lent Verge pare 
y mare dignes la conceben, hi guardau Sathanàs en alguna manera no s’i acoste.»

La vida de Mathusalem y totes les humanes y angèliques lengües no bastarien les 

perfections de la nostra Senyora verge, Mare de Déu, descriure, de les figures de la qual 
tota la Scriptura Sacra del Vell Testament stà capsalmada. Filla fon aquesta donzella de 
Joachim, natural de Nazareth, en Galilea, hi de Anna, castíssima, natural de Bethleem, 
en Judea. Y no sens grans misteris Nazareth «flor» se interpreta, y Bethleem «casa de 
pa» significa: de Nazareth devia partir la Verge prenyada, y anar a parir a Bethleem, al 

pesebre; no perdé la flor verge quand parí lo verdader pa de vida.
Vint anys pasaren Joachim y Anna en lo seu castíssim matrimoni, que algun fruyt de 

generació no prodohien, que les joyes de gran stima vol la divina sapiència que sien 
molt desijades, perquè sien fets dignes aquells qui les desigen. Pujà Joachim al temple a 
oferir als sacerdots les sues ofertes, les quals foren no rebudes, oposant per opprobri la 

sterilitat sua. Partí’s Joachim ab tristícia y apartà’s ab los seus pastors en les montanyes, 
reclamant la divina clemència no miràs les sues culpes. Y era la sua vida y de la muller 
castíssima de totes virtuts acompanyada, car en tres parts los béns partien: als pobres, al 
temple y a les necessitats de la casa.
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Aparegué en la solitut lo gloriós sant Gabriel a Joachim, qui orava, dient-li que tornàs 
a la muller castíssima, que ab gran desig lo sperava, y concebria aquella verge donzella 
de la qual los profetes parlaven que seria Mare del rey Mesies. Concebé la 
benaventurada Anna {11d} aquesta filla, la qual al servey de Déu votaren posant-li nom 
Maria, y de edat de tres anys la presentaren al temple.

Maravellaven-se los sacerdots y tots los qui la veyen de tantes y tan excel·lents virtuts 
totes juntes en una donzella, y, sobretot, admirats staven de la profunde humilitat sua: 
quant més se alçava en virtuts, gràcies hi mèrits, tant més se abaxava en lo seu concepte 
hi en lo dels altres. Studiava hi contemplava la Scriptura Sacra, hi la letra que de la 
incarnació parlava, los genolls en terra, besava, reclamant la divina bondat que en son 

temps la pogués veure, y fos humil serventa y de totes la mínima de les qui servirien la 
verge donzella, Mare del rey Messies.

Totes les sues obres, totes les sues poques paraules eren a la divina bondat referir 
gràcies; quand algú la saludava, quand algú la loava, quand algú la magnificava, la sua 
resposta era: «Deo gratias». Y d’ella, exemple y retgla de nostra vida, han pres les 

religions aquesta resposta, que als que saluden, «Deo gratias» responen.
Diu sant Ambròs: «Tingam present en la nostra pensa hun empremtat y viu retaule: la 

vida de la Senyora nostra, [Mare] de Déu, Verge Maria, en la qual, axí com en hun spill, 
totes les virtuts resplandexen.» Era una angèlica armonia ohir y veure totes les obres 
sues, ab la admirable bellea que a castedat incitava los qui la miraven, ab la suavitat y 

benignitat de les sues deífiques paraules.
Diu sant Ancelm: «Qui és lo qui dubta que lo cors y l’ànima de aquesta verge 

Senyora fos munde, y que totes les virtuts, excel·lències y gràcies aquest divinal 
rethaule empaliasen per a rebre al spòs Déu, son Fill, qui venia perquè dins la sua 
mundíssima cambra sposàs natura humana y de les puríssimes sanchs se vestís la 

vestidura de la humanitat nostra? Si algun rey, emperador o príncep speren que en 
alguna posada vinga, com treballen que la trobe empaliada, parada y neta en tot lo que 
fer se puga!; donchs, qual enteni- {12a} ment pot compendre lo gloriós sant Miquel, qui 
de aquesta casa tenia special cura, qui era àngel seu custodi, ab moltes legions de àngels, 
com stava alegre, que venint lo Rey dels reys en aquesta eternament eleta cambra, la 

trobàs tal que venint de tan gran camí del cel en terra reposàs nou mesos en lo strado 
cubert de liris del seu inmaculat verge ventre?» Y no solament tota la santa Trinitat s’i 
aposentava, mas lo Fill, lo qual eternament lo Pare engendrà, dels mundíssims 
paraments de la sua cambra se vestí la humana vestidura. Y, fet home, aquell mateix 
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etern Déu, Fill de Déu, començà en temps éser Fill de aquesta verge donzella, Senyora 
nostra, filla de Joachim hi de Anna.

Fon la nativitat de aquesta verge Senyora figurada per aquella coloma qui, uberta la 
finestra de la archa, tramés Noé, la qual tornà a la vesprada, portant en la boca hun ram 
de olivera que verds eren les fulles. Fon prefigurada aquesta Senyora per aquella visió 

que·l Mestre de les Històries recita: que véu en somnis Astrages, rey de Pèrsia y de 
Mèdia, que del ventre de sa filla naxia una sarment que occupava ab les rames hi fulles 
tot lo regne de Pèrsia hi de Mèdia. Aquesta fon la filla de Joachim, Senyora nostra; 
aquesta fon la rael de Jessé, de la qual naixqué la flor Jesús, Déu hi Senyor nostre. Fon 
la stel·la de Jacob, la qual miram los qui navegam y perillam naufraig en aquesta mar 

amarga hi perillosa. Fon prefigurada per lo tabernacle de Moysés hi temple de Salamó, 
en los quals moltes gràcies specialment nostre Senyor Déu acabava.

Fon encara figurada la verge Senyora nostra per aquella taula de or que recita lo 
Mestre de les Històries que peixcadors ab los filats tragueren. Hi los gentils al sol la 
consecraren hi en la arena, a la riba de la mar, li fabricaren gran temple, que·l «temple 

del Sol» se nomenava. Consegrada fon la verge Senyora al sol de justícia, Déu hi 
Senyor, qui la cobre, qui de caritat la scalfa hi tota la il·lu- {12b} mina. Hi és taula de or 
puríssim, sobre la qual se ofiren tots los nostres sacrificis, hi sobre la qual pres Déu lo 
Pare aquella suau immaculada offerta de Jesús, son Fill, quand, devallat de la creu, 
stigué stés en les sues castes faldes. És taula de aquella preciosa manna que·ns dóna 

spiritual vida de la sanch hi carn del seu Fill, Déu hi home, en lo sagrament de la 
eucaristia. No volem en moltes altres figures la ploma stendre, dexant-ho per als capítols 
qui vénen, seguint la evangèlica història.

ORACIÓ

O, Verge de les vèrgens, Mare de Déu, Senyora nostra, Verge Maria, humil hi alta 

sobre totes les creatures, entre totes y sobre totes les dones eternament eleta, y de la 
maledictió de totes exempta perquè sies Mare de aquell qui per a Mare sua, axí 
excel·lent te ha creada! Suplicam-te, Reyna de misericòrdia, Mare de Déu piadosa, lo 
teu Fill supliques no mire les nostres culpes, mas la dignitat dels teus mèrits, per los 
quals nos faça meréxer que a ell, Fill teu, Déu y Senyor nostre, y a tu, qui l’has parit, 

loem eternament en lo teu celestial Regne. Amén.

 éser] ésser B. Seguim V.  |   de] pe V. Seguim B.  |   Salamó] Salomó B. Seguim V.  |   quand] quant B. 
Seguim V.  |   exempta] exempte B. Seguim V.  |   Suplicam-te] Suplicant-te B. Preferim V.



DE  LES SPOSALLES DE  LA  SENYORA  NOSTRA,  VERGE  MARIA . 
CAPÍTOL  III

[1. DE  LA CONSULTA SOBRE EL VOT DE  MARIA]

Presentaren los benaventurats Joachim y Anna a la stimada filla al temple, segons 
votat havien, y aquí la dexaren, verificant aquelles paraules del psalmista: «Mon pare y 

ma mare me dexaren, hi lo Senyor me pres, que per a ell me volia.»
Era la vida sua més angèlica que humana, augmentant tostemps en virtuts, 

excel·lències hi gràcies, segons la edat sua augmentava. Hi acabant lo quatorzén any de 
la sua perfectíssima benaventurada vida, lo gran sacerdot denuncià a totes les vèrgens 
que·n lo temple vivien que, {12c} complits quatorze anys, a la casa de sos pares 

tornasen.
Y axí, totes, presa licència y benedictió, se’n tornaren. Sola respòs la gloriosa verge 

Senyora nostra que no deliberava en alguna manera dexar lo servey de Déu en lo 
temple, que son pare y sa mare al servey de Déu l’avien votada, y que ella aquell vot 
acceptava, loava y aprobava, y sobre lo vot de son pare y de sa mare havia ella votat 

virginitat perpètua.
Stigué admirat lo gran sacerdot de aquestes paraules nunqua ohides, nunqua lestes ni 

praticades, y fon delliberat a la divina magestat consultasen què farien de aquesta verge 
donzella.

Consultà y oferí lo sacerdot ab devota instància sobre lo vot y delliber de la filla de 

Joachim y de Anna, y cobrà del cel resposta: que tots los del seu linatge que ab ella 
casar volien, portàs cascú una verga en lo tabernacle, y la verga que floriria, de aquell 
fos sposa. Segons lo parlar de Esaïes: «Naixerà una verga de la rael de Yessé.»

 licència] licèntia B. Seguim V.  |   magestat] majestat B. Seguim V.  |   Yessé] Jessé B. Seguim V.

- Mon ... volia] Sl 26, 10: Quoniam pater meus et mater mea dereliquerunt me; Dominus autem assumpsit 
me. Psalteri: «Que mon pare e ma mare me han desemparat; però lo Senyor me ha pres e receptat» (López 
Quiles 1985: 52).  |   Naixerà ... Yessé] Is 11, 1: Et egredietur virga de radice Jesse, et flos de radice ejus 
ascendet.

- Presentaren ... dexaren]  Corella comença el tercer capítol recuperant aquesta informació del capítol anterior, 
operació que no s’observa en el text llatí (cfr. amb VCC, 13a).   |   Era ... humana]  La traducció de Corella es 
no correspon exactament amb el sentit expressat en aquest punt per la VCC, que parla de les visitacions 
angèliques i divines de què fruïa Maria habitualment. Cfr. amb el text llatí, que segueix literalment l’apòcrif 
Liber de nativitate Mariae: «Quotidie namque ab Angelis frequentabatur, quotidie divina visitatione 
fruebatur, quae eam a malis omnibus custodiebat, et bonis omnibus redundare faciebat» (VCC, 13a).  |  
 tornasen]  La finalitat última del retorn d’aquestes verges a casa dels pares és preparar-les per al matrimoni: 
«ac nuptiis operam darent» (VCC, 13a).  |  - y2 ... aprobava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 13a).  |  
- y2 ... perpètua] Sobre el vot de virginitat de Maria, veg. les pp. 47,1-16.  |  - Stigué ... donzella]  Cfr. 
la traducció de Corella amb el text llatí, en què s’exposa el dilema amb què es troba el gran sacerdot: 
«Pontifex igitur in angustia positus, cum neque contra Scripturam quae dicit: Vovete et reddite [Sl 75, 12], 
votum infringendum putaret, neque morem genti insuetum introducere auderet, concilium habuit cum 
primoribus quid esset faciendum; omnibusque in communi placuit Dominum super hoc esse consulendum» 
(VCC, 13a).





[2. DE  LA VARA FLORIDA DE  JOSEP]

Y axí, vengueren tots los jóvens qui ab aquesta excel·lent donzella casar volien, 
entre·ls quals, ab molta vergonya, Joseff venia, lo qual als sixanta anys se acostava. 
Vench inspirat per lo Sant Sperit, que verge era y ab verge casava. Y, entrant de matí lo 
sacerdot en lo temple, trobà que havia florit la verga que Josef havia portada, y una 
coloma qui sobre les fulles y flors stava. Legim que Moysés trobà la verga que Aaron 

havia portat en lo tabernacle, que flors tenia, les quals aprés se feren ametles.
Fon verga la Senyora nostra, prima per pobretat, flexible per humilitat, dreta per 

intenció recta. Fon verdaderament prenyada la verge Senyora nostra, y sens perdre la 
flor de la verginitat parí son Fill, ametla dulcíssima, que en totes maneres és bona, però 
seca és molt més dolça. Com fon la divinitat del Senyor suau e dolça quand Longí obrí 

la crosta, secat lo seu cors per mort! Verdadera let fresca y saborosa hixqué de aquesta 
divina ametla per a remey de nostres spirituals {12d} y corporals febres.

Diu sant Crisòstom: «Aquesta verge Senyora és la verga que Aaron posà en lo 
tabernacle, la qual, sens humor alguna terrena, mas per virtut de l’Altisme, florí quand 
fon prenyada, y donà lo fruyt quand parí prop lo pesebre.»

Diu sant Ambròs: «Flor y fruyt lo Senyor moltes vegades se nomena, perquè a 
vegades floreix en nosaltres, a vegades fructifica. Y ell, Déu y Senyor nostre, fon en la 
sua concepció flor odorífera, fruyt saborós quand lo parí la verge Mare: secà’s y 

 quand] quant B. Seguim V.  |   nostre] quant B. Seguim V.  |   odorífera] quant B. Seguim V.  |  concepció] 
conceptió B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.

- Moysés ... ametles] Nm 17, 8: Sequenti die regressus invenit germinasse virgam Aaron in domo Levi: et 
turgentibus gemmis eruperant flores, qui, foliis dilatatis, in amygdalas deformati sunt.

- Y ... casava]  Aquestes informacions referides a sant Josep no consten en el text llatí (cfr. amb VCC, 13a-
b). La condició provecta de Josep és un lloc comú, així com també ho és la seua actitud humil, que figura en 
l’evangeli de Pseudo-Mateu; major interés presenta, en canvi, l’al·lusió al fet que és menat al temple per 
inspiració divina, que no hem sabut detectar en cap text apòcrif.  |   stava]  Om.: «liquido omnibus patuit ipsi 
Virginem desponsandam fore» (VCC, 13b).  |  - dreta ... recta]  El text llatí relaciona la rectitud de Maria no 
només amb la intenció, sinó també amb la caritat (cfr. amb VCC, 13b).  |  - Fon ... febres]  Cfr. amb el text 
llatí la traducció de Corella, que, a partir de Nm 17, 8, estén la comparació a Jesús, identificat amb l’ametla 
sorgida de la verga d’Aaron: «Ista Virgo inventa est gemmis turgentibus, quando Filium Dei in utero suo 
concepit, ex qua flores fructiferi eruperunt, quando Dei Filius, ipsa manente virgine, natus fuit. Nam sicut flos 
non violat arborem, sed ornat; sic Dei Filius non violavit Virginem, sed magis donis et gratiis adornavit» 
(VCC, 13b). Com es pot apreciar, el traductor valencià obvia la interpretació del text llatí, que s’orienta cap a 
la virginitat de Maria, i remet a la passió de Jesucrist i al poder redemptor de la sang que brolla de les seues 
nafres, que és medicina per a la cura espiritual dels pecats. Aquesta imatge figura en el text llatí en tractar la 
circumcisió de Jesús (veg. p.182,7-9), i és represa en diversos passos de l’obra, posada sempre en relació amb 
l’aigua del sacrament del baptisme, purificadora del pecat original (veg. per ex. les pp. 411,4-7, 411,4-6 i 
414,18-19).  |  - Diu ... pesebre]  Cfr. amb el text llatí: «Haec est virga quae, secundum Chrysostomum, in 
tabernaculo testimonii posita, sine humore terrae fructum nucis germinavit; quia sine viri semine Filium 
edidit, qui tanquam nux ligno passionis adhaesit» (VCC, 13b). El passatge, que no hem localitzat en l’obra de 
sant Crisòstom, figura en sant Cromazi d’Aquileia, Homilia in Mattheum 1, 6, CMP, vol. III, 175-176.  |  
-, Diu ... gloriosa]  Cfr. amb el text llatí aquest passatge de Sant Ambròs, Expositio evangelii secundum 
Lucam, 2, 42-43 (PL 15, col. 1561B), que Corella tradueix amb certa llibertat: «Et bene, nunc flos, nunc 
fructus dicitur: quia, secundum Ambrosium, veluti boni arboris fructus pro nostrae virtutis processu, nunc 
floret, nunc fructificat in nobis; nunc rediviva corporis resurrectione reparatur» (VCC, 13b).





enmarcí’s en lo mont de Calvari; tornà a florir y molt més bell reviure en la resurrectió 
gloriosa.»

Diu-se flor y fruyt lo Senyor nostre, perquè tota la Scriptura Sacra del Vell y Novell 
Testament a ell denuncia: és flor en la letra y fruyt en la spiritual intel·ligència; flor en la 
Ley vella, fruyt en la veritat y gràcia; flor en les figures, cerimònies y legals sacrificis, 

fruyt en lo admirable sagrament de la eucharistia.
Axí com la flor lo fruyt prenuncia, axí totes les legals cerimònies eren flors que 

prenunciaven y prometien lo fruyt en la sacrosanta ley nostra: era Jesús flor en los 
profetes, fruyt en los evangelis. Y axí com lo fruyt no·s mostra quand la flor lo cobre, 
axí stava cobert lo Senyor en les judaiques cerimònies; y quand la flor passa hi·s seca, lo 

fruyt se mostra: axí foren seques y pasaren les legals cerimònies, y mostrà’s lo fruyt 
Jesús en la ley evangèlica.

[3. DE  LES ESPOSALLES  DE MARIA]

Y, seguint la història de les sposalles de la verge Senyora nostra: partí’s del temple la 
excelsa donzella, la qual resplandia de virtuts, porrogatives, excel·lències y gràcies que 
la acompanyaven, y lo gloriós sant Miquel ab una legió de àngels.

Vench a la ciutat de Nazareth per celebrar les sposalles ab Josef, fuster pobre, però de 
real linatge de David per recta línea; que, essent la verge Senyora nostra de Joachim 
única filla, no podia casar sinó ab home del mateix trib, perquè no pasàs a home de altre 
trib la sua herència.

 Calvari] Calnari V. Seguim B.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   sposalles] 
esposalles B. Seguim V.

- flor ... eucharistia]  Cfr. amb el text llatí: «flos in priori tabernaculo, fructus in secundo; flos in 
observatione carnalium sacrificiorum, fructus in spirituali intelligentia mysteriorum» (VCC, 13b-14a).  |  
- Axí ... evangelis] Cfr. amb el text llatí, que Corella abreuja sense prescindir de cap informació: «Sicut 
enim in flore fructus praenuntiatur, sic in illis ceremoniis Christus venturus significabatur. Patet itaque quod 
Christus flos dicitur in prophetica Veteris Testamenti promissione, qui et fructus vocatur in Novi Testamenti 
gratiae perfectione» (VCC, 14a).  |  - axí ... evangèlica] La traducció de Corella desdibuixa el verset de 
Jn 1, 17 a què recorre el text llatí en aquest punt: «quia decidente Lege, gratia et veritas per Jesum Christum 
facta tenetur» (VCC, 14a).  |  - Y ... àngels] Corella porta a terme en aquest punt dues operacions d’interés 
traductològic: d’una banda, substitueix les «verges del temple» que, en guarda del pudor de Maria, 
l’acompanyaven de retorn a casa, segons el text llatí, per la custòdia de l’arcàngel sant Miquel, que comanda 
«una legió de àngels»; de l’altra, omet una citació sobre el pudor de la Mare de Déu atribuïda a sant Jeroni, 
que pertany en realitat a Pseudo-Jeroni (Pascasi Radbert), Epistolae, 9: Ad Paulam et Eustochium, De 
assumptione beatae Mariae Virginis (PL 30, col. 0140C-D), així com també una referència a Josep, dedicat 
als preparatius de les noces: «Virgo igitur Domini cum quibusdam virginibus collactaneis suis, quas ob 
miraculi ostensionem, et pudoris sui  custodiam a sacerdote acceperat, ad domum parentum in Nazareth 
reversa est, habens secum more solito sui pudoris custodes et testes, sine quo nunquam processit. Unde 
Hieronymus: “Cum ea semper singularum virtutum pudicitia comes irremota mansit, quia omnino pudor 
individuus virginitati esse debet, sine quo castitas vera servari non potest. Nunquam igitur beata Maria sine 
pudoris sui custode processit”. Joseph quoque secessit ibidem et, mutua desponsatione facta, recedit in 
domum suam, eam dispositurus, et nuptiis necessaria provisurus» (VCC, 14a).





Alguns doc- {13a} tors opinen que Joseff y la Verge sposa cosins germans eren. Y 
fon entr·ells verdader matrimoni, segons largament lo Mestre de les Sentències y altres 
declaren. Y comunament dien que la sacratíssima Verge en prepòsit lo vot de virginitat 
tenia, y que, axí, consentí al matrimoni perquè no tenia encara la verginitat votada; y 
axí, de Joseff scriven que semblant prepòsit portava, y que en lo matrimoni consentiren, 

remetent lo seu prepòsit y tot lo que desijaven a la voluntat divina. Y axí fon en ells 
verdader matrimoni, ab verdader contracte de presents paraules. Sabent aprés la hu de 
l’altre lo prepòsit que de virginitat tenien, ab voluntats concordes virginitat votaren.

Y, ab tot que molts excel·lents doctors axí opinen, però altres moderns subtilment 
consideren que la verge Senyora nostra votà virginitat en lo ventre de sa mare, perquè 

tingué ús de rahó perfeta. Y, aprés del matrimoni, fon-li revelat que Joseff tenia ferm 
prepòsit de ésser verge, y que may lo deute matrimonial demanaria. Y axí, li donà son 
cors y consentí éser muller sua, certificada per lo Sperit Sant que Josef, sabent lo seu 
vot, tantost votaria la virginitat que tenia en prepòsit. Y axí, entre la Senyora, verge 
donzella, y entre Joseff ab paraules de present fon verdader matrimoni, la virginitat de 

abduys tostemps salva.

[4. DE  LA VIRGINITAT  DE JOSEP]

Que Josef fos verge manifestament se mostra, que mort Josef, y morint lo Senyor en 
lo mont de Calvari, a Johan verge acomanà la sua verge Mare, la qual trenta-huyt anys 
havia. És, donchs, rahonable cosa creure que, esent en edat de quatorze anys donzella 

 declaren] declaran B. Seguim V.  |  virginitat] verginitat B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.

 Alguns ... eren] El fragment tradueix en realitat aquest passatge del text llatí, que especifica amb quina branca 
concreta de la nissaga del rei David entronca cadascú: «Ambo autem de eadem tribu erant, quia ambo a David 
descenderant; sed Maria per Nathan, et Joseph per Salomonem» (VCC, 14a).  |  - Y ... declaren] Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 14a), que remet a Pere Llombard (c. 1100-1160), conegut com a «Mestre de les 
Sentències» per la fama aconseguida amb el seu Sententiarum libri quatuor, una compilació feta a partir de 
textos bíblics i comentaris patrístics que dóna compte de manera sistematitzada, a través d’una estructura de 
preguntes i respostes, de tot el pensament teològic medieval. En el quart capítol d’aquesta obra, centrat en els 
sacraments, tracta abastament el matrimoni de Maria i Josep en relació amb el vot de virginitat (veg., sobretot, 
PL 192, cols. 0915-0916 i 0917-0918).  |  - Y ... perfeta] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 14a).  |  - Y ... 
prepòsit] Cfr. amb el text llatí, que atribueix aquest raonament a sant Agustí d’Hipona: «Unde secundum 
Augustinum, Maria et Joseph antequam facta esset mutua desponsatio, virginitatem servare proposuerunt, et 
uterque consensit in matrimonium, revelatione Spiritus Sancti. Nec aliter consensisset in alterum, nisi docente 
Spiritu Sancto, alter alterius cognovisset propositum; sed postea uterque propositum suum exprimens  verbo, 
Deo voverunt virginitatem» (VCC, 14a). Font no localitzada.  |  - Y ... salva] Aquest fragment tradueix el 
passatge següent, que figura en el text llatí en l’apartat quart: «Fuit autem beata Virgo desponsata Joseph, non 
desponsatione futuras nuptias promittente; sed desponsatione et consensu per verba de praesenti. Et ita verum 
matrimonium fuit inter ipsos, et consummatum; solemnitates enim nuptiarum non sunt de substantia 
matrimonii» (VCC, 14a).  |  -, Que ... verge1] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no 
consta que siga Joan evangelista el deixeble estimat a qui Jesús, segons Jn 19,26-27, encomana sa mare abans 
de morir, ni tampoc l’edat que atribueix el traductor a la Mare de Déu durant el traspàs, que, d’altra banda, 
resulta del tot impossible: «Adhuc enim, ut creditur, Joseph virgo erat, cujus ratio haec esse potest: quia cum 
Christus in passione sua nulli matrem servandam tradidit nisi virgini, non est probabile quod ante conceptum, 
dum adhuc esset juvencula, traderetur alicui custodienda, nisi virgini» (VCC, 14a).





verge, ab vot de ser tostemps verge, no la acomanara Déu, qui son Fill éser volia, sinó a 
Josef verge. Diu-se spòs Josef de la verge Senyora nostra, significant la virginitat que 
tenien votada; diu-se marit per la veritat del matrimoni.

[5. COM  MARIA AMÀ  I  TINGUÉ VIRGINITAT  I  FECUNDITAT]

Diu sant Ancelm: «En lo florit camp de virtuts de la sacratíssima pensa de la verge 
donzella, Senyora nostra, Temor y Amor entre si combatien. Por- {13b} tava Amor de 

humil burell una bandera, ab la çarça de Moysés verd florida en grans flames cremant, y 

 éser] ésser B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.

- Diu-se ... matrimoni]  Cfr. la traducció interpretativa de Corella amb el text llatí: «unde Joseph et sponsus 
et vir ejus solet vocari» (VCC, 14a).  |   matrimoni]  El traductor valencià omet a continuació aquest passatge 
d’Hug de  Sant Víctor, De b. Mariae virginitate libellus epistolaris, c.I (PL 176, cols. 0869D-0870B), segons 
el qual, Maria, per inspiració de l’Esperit Sant, accedí a casar-se amb Josep confiant a la providència divina la 
custòdia de la seua virginitat: «Unde dicit Hugo, quod cum beata Virgo virginitatem vovisset, et parentes eam 
nubere juberent, timens illa inobediens esse parentibus, nec virginitatis propositum deserere volens, per 
Spiritum Sanctum edocta commisit se Deo, certam habens fiduciam quod eam divina misericordia ita 
custodiret, ut posset parentibus in contrahendo matrimonio obedientiam exhibere, et tamen votum virginitatis 
non cogeretur frangere. Et ponit exemplum de Abraham, qui repromissionem acceperat in semine Isaac 
[Gn 18, 10-15], quem tamen postea jussus est immolare, cui jussioni paruit, sciens pro certo, quia etsi 
secundum humanam rationem promissioni contraria videretur jussio, secundum illam tamen virtutem, qua 
Deo possibilia sunt omnia, cum obedientia jussionis impleri posset promissio [Gn 22, 1-19]. Sicque factum 
est, ut et obedientiae inveniret meritum, et promissionis consequeretur effectum: ita potuit esse in proposito 
de beata Virgine» (VCC, 14a-b).  |  -, Diu ... dones]  Cfr. amb el text llatí la traducció que proposa Corella 
per a aquest passatge, que, seguint la VCC, atribueix a sant Anselm, però que pertany en realitat al Pseudo-
Anselm (Eadmer de Canterbury), De excellentia Virginis Maria liber, c.IV: De amore Virginis ad filium (PL 
159, cols. 0563A-0563D): «Unde et Anselmus: “Et quidem haec duo ipsa jucundius amabat, virginitatem 
scilicet, et foecundidatem: virginitatem, quia hanc Deo prae omnia placere intelligebat; foecunditatem, quia 
sine hac maledictum Legis, quae adhuc carnaliter custodiebatur, incurrere metuebat. Duo ergo erant in 
Virginis animo, invisibili sed magno concertantia praelio, virginitatis amor, et legalis maledictionis timor. 
Verumtamen librato diu multumque consilio, vicit amor, qui praeponderabat, et terga dedit timor. Vicit in ea 
amor servandae virginitatis, et exclusit ab ea timorem incurrendae maledictionis. Virgo itaque tenera et 
delicata, regali ex stirpe progenita, et speciosissima, totam intentionem suam, totum amorem suum, totum 
studium suum ad hoc intendit, ut corpus et animam suam Deo perpetua virginitate consecraret. Sciebat enim 
quod quanto sanctius eam conservaret, tanto sublimius ei, qui omnium castissimus, imo qui ipsa castitas est, 
appropinquaret. Amplectendo igitur quod acceptabilius esse cognovit Domino Legis, speravit et credidit se 
plene evasuram maledictionem datae legis, reputans secum illud tantae bonitatis, tantaeque sapientiae, ut dum 
se nullatenus juxta conscientiam suam melius scire, aut posse facere quam faciebat adverteret, tutum 
consilium, ne quid peccati in istis subiret, inveniret. Nec decepta est. Quis enim speravit in Domino, et 
derelictus est ab eo? Denique ubi tam sanctam intentionem ejus, tam castum propositum ejus, tam firmam 
fidem, constantem spem, et indeficientem vidit charitatem ejus, eo misericordiae suae intuitu egit circa illam, 
ut nec sanctitas intentionis ejus frustraretur, nec castitas propositi ejus violaretur. Ne autem firmitas fidei 
infirmita spei constantia titubaret, aut charitatis in ea plenitudo deficeret, occurrit ei auxilium, quae ei et quod 
timebat eriperet, et quod amabat salvo signaculo non auferret. Dedit ergo illi ut et virgo, quod et magis 
optabat, permaneret; et, ut nemo illam a maledicto liberrimam dubitaret, foecunda fieret. Dedit ei ut esset et 
prole fertilis, et virginalis damni immunis” haec Anselmus» (VCC, 14b). Com es pot comprovar, Corella 
ofereix una traducció reelaborada que, més enllà de l’evident voluntat d’abreujar, destaca per convertir el 
«invisibili sed magno concertantia praelio» que té lloc en la ment de Maria, que dubta entre l’amor de la 
virginitat i el temor a la maledicció de la llei, en tot un combat al·legòric en què es descriu, com si es tractara 
d’una justa cavalleresca, les banderes i els lemes que identifiquen simbòlicament els cavallers Amor i Temor. 
Obsta dir que rere l’opció traductològica de Corella podem intuir el gust dels possibles lectors a qui pretenia 
adreçar-se el mestre en sacra Teologia, i que potser es comptaven entre aquells que també fruïen de la lectura 
del Tirant lo Blanc.  |   burell]  Tela de llana negra (DCVB, s.v. burell).





no·s cremava, y a l’entorn aquell mot de Esaïes: “Concebrà una verge y parrà hun fill, y 
serà lo seu nom Déu és ab nosaltres.” A l’encontre Temor venia, y de blau portava una 
bandera senbrada de colomes, animals fecundes, y a l’entorn aquell parlar de la Ley que 
deya: “No y haurà entre vosaltres alguna que sia stèril.”

»Era senyal de maledictió sterilitat en la Ley vella. Temia la mansueta Verge que en la 

Ley no fos maleyta, y axí com Joachim, son pare, lançada del temple; però, sobretot, la 
virginitat amava, y contemplant en Déu volia en aquest món portar angèlica vida, en tot 
y per tot a Déu agradable.

»Y en special pensava en aquelles paraules de Esaïes: que la mare de Déu seria verge, 
y que ja era vengut lo temps de la sua venguda. Y stimava aquella tan excelsa verge no 

tendria en la sua casa sinó vèrgens, y pensà que seria gràcia inestimable que de la sua 
casa fos mínima serventa, y que atényer no u podia sinó verge.

»Vencé la amor de virginitat a la temor de humana vergonya, vencé la amor de Déu a 
la temor dels hòmens, sperant en lo Senyor, qui en tot provehir podia. Y no és fallada la 
sperança de aquells qui en ell speren.

»Y ella, sobre totes humil mansueta, fon aquella Mare de Déu verge de qui tant 
desijava éser serventa, verge y fecunda no solament delliure de la maledicció dels 
hòmens, mas sola beneyta entre totes les dones, de la benedictió de la qual prenen los 
hòmens y les dones, donant-li Déu, son Fill, la virginitat que tant amava, y concebent y 
parint verge, que fos exempta no solament de la maledictió que temia, mas de aquella 

general que, per Eva, concebent y parint encorren totes les dones.»

[6. DELS MARITS,  LES FILLES I  ELS NÉTS DE  LA BENAVENTURADA 
ANNA]

Y devem attendre que la benaventurada Anna, mare de la verge Senyora nostra, ab 
tres marits celebrà núpcies: ab Joachim les primeres; ab Cleophàs, germà de Josef, 
{13c} les segones; ab Salomé les terceres.

Y de cascú de aquests hach una filla, y a cascuna posà nom Maria. La primera, 

Senyora nostra, casà ab Joseff; la segona, ab Alpheu; la terça, ab Zebedeu. La primera 
fon Mare verge de Jesús, Déu y Senyor nostre; la segona fon mare de Jaume Menor, de 

 temor] amor B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «vicit amor, qui praeponderabat, et terga dedit timor. Vicit 
in ea amor servandae virginitatis, et exclusit ab ea timorem incurrendae maledictionis» (VCC, 14b).  |  humana] 
hnmana B. Seguim V.  |   fallada] falladea B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |  maledicció] maledició B. 
Seguim V.  |   Joachim] Joacgim B. Seguim V.  |  Josef] Joseff B. Seguim V.  |   nostra] uostra B. Seguim V.  |  
Joseff] Josef B. Seguim V.

- Concebrà ... nosaltres] Is 7, 14: Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum: ecce virgo concipiet, et pariet 
filium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel.  |   No ... stèril] Ex 23, 26: Non erit infoecunda, nec sterilis in terra 
tua: numerum dierum tuorum implebo.





Joseff Just, de Simon y de Judes Thadeu; la terça fon mare del major Jaume y de Johan 
evangelista.

Aquest Jaume, ab tot que fos menor de dies, Jaume Major se nomena, perquè fon 
primer cridat per lo Senyor a la dignitat apostòlica; però en special germà del Senyor se 
deya lo menor Jaume, perquè molt en figura al Senyor semblava.

[7. DE  LES CAUSES, PER  PART  DEL F ILL,  PER  QUÈ CRIST  VOLGUÉ 
NÀIXER  D’UNA DONA CASADA]

Volgué lo Senyor la sua Mare fos casada per moltes y distinctes causes: algunes per la 
part sua, altres per la part de la verge Mare, altres per la part nostra.

Per la part del Senyor asignen algunes causes. La primera, diu sant Jerònim, perquè la 
genealogia del Senyor se descrivís per home, segons la consuetut judaica, y axí vingués 
a Josef, spòs y cosín germà de la Senyora nostra.

La segona, diu sant Ambròs, per levar tota sospita, que no creguesen los juheus que 
era nat de adulteri, y axí poguessen dir que justament no·l rebien.

La terça, diu Orígenes, per la servitut sua, majorment per lo fogir de Egypte. Ajudava 
Josef al criar de l’infant a la verge Mare, y per ço «nodriç del Senyor» lo nomenaven.

 Joseff] Josef B. Seguim V.  |   evangelista] enangelista V. Seguim B.  |   Senyora] Seuyora B. Seguim V.

 Joseff Just]  Corella omet a continuació: «qui et Barsabas est dictus» (VCC, 14b). Es refereix a Josep Barsabàs, 
el Just, un dels deixebles de Jesús que va ser proposat, juntament amb sant Maties, per a formar part dels 
Dotze després del suïcidi de Judes Iscariot (Ac 1, 15-26). Veg. també p. 68,10-11.  |   apostòlica]  Om.: «ad 
cujus distinctionem Jacobus Alphaei, Minor est appellatus» (VCC, 14b).  |  4-5 però ... semblava]  Cfr. amb el 
text llatí, que el traductor valencià resumeix: «Hic Jacobus Minor et tres fratres sui prae ceteris consanguineis 
dicti sunt fratres Domini, quia non solum cognati erant de duabus sororibus, sed ut putabantur agnati tanquam 
ex duobus fratribus, scilicet Joseph et Cleopha descendentes. Inter quos tamen antonomastice Jacobus Minor 
frater Domini est dictus, quia erat ei in facie et lineamento corporis similis» (VCC, 14b-15a).  |   Volgué ... 
causes] Corella simplifica en aquest punt l’expressió repetitiva del text llatí: «Voluit autem Dominus matrem 
suam habere virum, et non de simplici, sed de desponsata concipi et nasci, diversis ex causis» (VCC, 15a).  |  
 Per ... causes] El text llatí anuncia que es tractaran cinc raons («rationes quinque») (VC, 15a). Aquest canvi 
està relacionat amb l’omissió de la tercera causa que porta a terme Corella en la seua traducció (veg. nota 
p. 50,12).  |  8-10 La ... nostra]  Sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri 
quatuor, 1, 18 (PL 26, col. 0024A).   |  - La ... rebien]  Cfr. amb el text llatí la traducció proposada per 
Corella per a aquest passatge de sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 
1553B): «Secunda, secundum Ambrosium, propter remotionem suspicionis, ne scilicet a Legis injuria 
incepisse videretur, cum partus innuptae Lege damnaretur» (VCC, 15a).  |   rebien]  El traductor valencià 
omet a continuació la tercera raó que figura en el text llatí, atribuïda també a sant Ambròs de Milà, Expositio 
evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, cols. 1552D-1553B): «Tertia, secundum eumdem, propter 
remotionem suspicionis, ne scilicet Herodes et Judaei Christum juste, quasi de adulterio natum, persequi 
viderentur; et ab infidelibus tanquam illegitimus abjiceretur» (VCC, 15a). Notem que les causes «terça» i 
«quarta» que vénen a continuació són, respectivament, la quarta i la cinquena de l’original llatí.  |  - La ... 
nomenaven]  Font no localitzada. El mateix raonament és recollit per Sant Jeroni, Commentariorum in 
evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, 1, 18 (PL 26, cols. 0024A-0024B).





La quarta, dien Orígenes y sant Jerònim, perquè fos amagat al diable la concepció y lo 
part verge.

[8. DE  LES CAUSES  PER  PART  DE  LA MARE]

Per la part de la verge Mare altres causes asignar se poden. La primera, que essent 
prenyada no encorregués infàmia, y per ço amà lo Senyor més que fill de Joseff lo 
stimassen que no si alguna cosa de la sua verge Mare sospitaven.

La segona, diu Beda, perquè los juheus no la condemnassen, que la sua ineffable 
concepció no la cregueren ni la admeteren.

La terça, diu Beda, per ajutori, companyia y descans de la sua pobretat y misèria, 
posada en tan- {13d} tes angústies.

La quarta, perquè la nostra Senyora de tots los staments tingués digne participi: de 

virginitat, de viduïtat y de matrimoni.

[9. DE  LES CAUSES  PER  PART  NOSTRA]

Per la part de nosaltres podem assignar altres causes. La primera, diu sant Ambròs, 
que aquelles qui mal viven no tinguessen de les sues culpes excusa, dient que la verge 
Mare de Déu fon infamada.

 ajutori] adjutori B. Seguim V.  |  companyia] companya B. Seguim V.

- La ... verge]  Orígenes, Homiliae in Lucam, 6 (PG 13, col. 1815) i Sant Jeroni, Commentariorum in 
evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, 1, 18 (PL 26, col. oo24B). La VCC també atribueix aquest 
argument a sant Basili el Gran, Homilia in sanctam Christi generationem, 3 (PG 31, col. 1463).  |   verge]  
Om.: «dum eum putaret non de virgine, sed de uxore generatum» (VCC, 115a).  |   Per ... poden]  Com en 
l’apartat anterior, el text llatí anuncia que es tractaran cinc raons («rationes quinque») (VCC, 15a). En aquest 
cas, la causa omesa és la quarta  (veg. nota p. 51,9).  |  3-5 La ... sospitaven]  El text llatí (VCC, 15a) atribueix el 
raonament d’aquesta primera causa a sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, 
col. 1553A).  |  - La ... admeteren]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que atribueix també aquest 
passatge a sant Jeroni: «Secunda, secundum Bedam et Hieronymum, ad vitationem poenae, ne scilicet 
tanquam adultera a Judaeis calumniaretur, et sic quasi juste lapidaretur» (VCC, 15a). Les fonts del fragment 
són Beda, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 0316C); i sant Jeroni, Commentariorum in 
evangelium Matthaeiei ad Eusebium libri quatuor, 1, 18 (PL 26, col. 0024A).  |  - La ... angústies]  Cfr. la 
traducció de Corella amb el text de la VCC, que atribueix el passatge a sant Jeroni, op. cit, cols. 0024A-B); i a 
Orígenes, op. cit.: «Tertia, secundum Hieronymum et Originem, ad sustentationem solatii, ut scilicet viri 
ministerio et solatio, et maxime in Aegyptum fugiens, et inde rediens, frueretur» (VCC, 15a). No manca de 
raó el traductor valencià quan atribueix aquesta tercera causa a Beda el Venerable, perquè l’argument és 
recollit en Homiliae, l.I, homilia V (PL 94, col. 0032C) i  l.III, homilia XXVII (PL 94, col. 325A).  |  
 angústies]  A continuació, el traductor valencià omet la quarta raó, que segons el text llatí, prové de la Glossa 
ordinaria d’Anselm de Laon: «Quarta, secundum Glossam, ad roborationem fidei, ut scilicet Mariae verbis 
major fides adhiberetur; innupta enim praegnans mentiri videretur, nec ei, si se virginem esse diceret, 
crederetur» (VCC, 15a). No hem pogut verificar la font de la citació referida.  |  - La ... matrimoni]  En 
realitat, aquesta és la cinquena causa adduïda per Ludolf en el text llatí (cfr. amb VCC, 15a).  |   Per ... causes] 
El text llatí anuncia també en aquest punt l’exposició de « quinque rationes» (VCC, 15a). Corella no indica el 
nombre en concret de causes, per bé que en aquest cas tradueix les cinc.  |  12-14 La ... infamada]  Sant Ambròs 
de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 1553A).





La segona, diu Orígenes, per confermar lo matrimoni contra los heretges.
La terça, perquè en la verge Senyora fos levat lo opprobri que les dones en tots los 

staments tenien: vèrgens, casades y vídues.
La quarta, per donar exemple que, encara fetes les sposalles, podem elegir lo stament 

verge en religió aprovada.

La cinquena, diu sant Crisòstom, per lo gran misteri de les sposalles de Jesús, Déu y 
home, ab la sua sposa Sgleya, verge sens màcula ni ruha, de la qual som fills nosaltres.

Diu sant Leó papa: «De aquell Sperit Sant que fon concebut lo Senyor y naixqué de la 
sua verge Mare, de aquell naixem per fe nosaltres, fills de la verge Sgleya, mare nostra.»

[10. DEL  MOTIU PER  QUÈ  MARIA ES CASÀ AMB UN FUSTER .  F IGURES 
DE  MARIA]

«Fon la verge Senyora sposada de Joseff, menestral de fusta –diu sant Crisòstom–, 

perquè son fill, spòs de la Sgleya, en lo fust de la creu devia salvar natura humana.»
Diu sanct Agostí: «Fon sposa la verge Mare de Déu de hun fuster pobre per apagar la 

pompa de la noblea dels linatges.»
Fon la figura de aquest matrimoni Sarra, filla de Rachel, muller de Thobies, la qual 

guardà munda la sua ànima de tota carnal concupiscència, y la verge Senyora guardà 

virginitat eterna.

 opprobri] opprobi B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |  verge] verga B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: 
«nascendo de matre, quae fabro desponsata erat» (VCC, 15b).

 La ... heretges]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb què resol Corella aquesta segona causa, 
deguda, segons la VCC, a Orígenes: «Secunda, secundum Originem, ad confirmationem matrimonii contra 
futuros haereticos, matrimonium damnare volentes; vel, ut per hoc quod de virgine et desponsata nasceretur, 
uterque status et virginum et conjugatorum approbaretur, contra haereticos alteri istorum detrahentes» (VCC, 
15a-b). No hem localitzar la font del passatge.  |  - La ... vídues] Cfr. amb el passatge paral·lel del text llatí, 
que el traductor valencià abreuja: «Tertia, ad sublevationem opprobrii, ut scilicet ab omni gradu faeminarum 
tolleretur opprobrium, quod in Eva incurrunt omnes faeminae; et tam virgines quam nuptae, quam etiam 
viduae a communi opprobrio, quod in Eva contraxerant, eximerentur in persona Mariae» (VCC, 15a-b).  |  
- La ... aprovada] Cfr. amb la VCC la traducció d’aquesta quarta causa, que Corella expressa també 
sintèticament: «Quarta est ad commendationem exempli: ut videlicet ostenderet, facta desponsatione, ante 
conventionem, liberum esse transire ad meliora vota, sponso irrequisito, ut est in religionis ingressu, ubi 
anima desponsatur Deo; sicut fuit in beata Virgine» (VCC, 15b).  |  - La ... nosaltres]  Font no localitzada.  |  
 ruha]  Arruga.  |  - Diu ... nostra]  Lleó el Gran, Sermones in praecipuis totius anni festivitatibus ad 
romanam plebem habiti, sermó XXIX: In Nativitate Domini IX, c.I (PL 54, col. 0227B).  |  - Fon ... 
humana]  El passatge es basa en realitat en Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 1 (PG 56, 
cols. 630-631).  |  - Diu ... linatges]  Cfr. amb el text llatí la traducció corellana d’aquest passatge de sant 
Agustí, De catechizandis rudibus, c.XXII (PL 40, col. 339): «et secundum Augustinum, Christus nascendo de 
matre, quae fabro desponsata erat, omnem carnalis nobilitatis tumorem extinxit» (VCC, 15b).   |  - Fon ... 
concupiscència]  El tret més destacat de Sara és, en efecte, la seua forçosa virginitat. Segons la narració de 
Tb 3, 7-10, abans de casar-se amb Tobies, fill de Tobit, va tindre set marits, però no va arribar a consumar el 
deure conjugal amb cap d’ells, perquè quan se li acostaven la nit de noces, el dimoni Asmodeu els matava. 
Finalment, el dia de les noces amb Tobies (Tb 7, 15-8,12), el novençà aconsegueix aturar el dimoni posant 
sobre les brases del cremador de perfums de l’habitació nupcial el fetge i el cor d’un peix.





És semblant la Senyora nostra a la fortíssima torre, de la qual parla lo Mestre de les 
Històries que ab dos guardes de tots los vivents defendre’s podia. Eren les dos guardes 
de la Senyora nostra Humilitat y Virginitat, les quals no solament dels enemichs la 
podien defendre, mas encara vedaven que acostar no s’i podien. Aquest fon de la verge 
Senyora special privilegi: que·ls dimonis de cert spay no podien star {14a} en la sua 

presència.
Fon per la torre de David figurada, que mil scuts la defenien: innumerables virtuts 

defenien de tots pecats actuals la Mare de Déu verge, puys de l’original, Déu, son Fill, 
l’avia preservada.

«Considerem ab devota pensa –diu sant Ancelm–, quantes dones en lo món són stades 

excel·lents, santes y vèrgens, y de totes aquesta sola per mare haja eleta Déu, qui los 
nostres cors penetra; a totes precel·lia y les gràcies de les altres en la sua ànima eren 
totes, y per ço li dix l’àngel plena de gràcia.»

- Déu ... penetra] Sl 7, 10: Consumetur nequitia peccatorum; et diriges justum, scrutans corda et renes, 
Deus. Psalteri «Serà acabadament destroïda la malícia dels peccadors; hi endreçaràs lome just, que Tu est 
Déu qui scodrinyes los cors e los renyons» (López Quiles 1985: 38).  |   y ... gràcia] Al·lusió a Lc 1, 28: Et 
ingressus angelus ad eam dixit: Ave gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus.

- És ... presència]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que converteix en custodes de Maria les 
virtuts d’Humilitat i Virginitat, i afegeix l’al·lusió a la capacitat que tenia per a espantar els dimonis: 
«Comparatur etiam virgo Maria turri fortissimae, quae dicebatur Baris, quae, ut in Scholastica Historia 
dicitur, duobus custodibus defendi poterat ab omnibus viventibus; tam fortissima et invincibilis fuit virgo 
Maria, cujus custos praecipuus erat Deus aeterna sapientia» (VCC, 15b). El passatge en què Pere Comèstor es 
refereix a la torre de Baris o de Birà consta en Historia scholastica, l.II, c.VI (PL 198, cols. 1527A-B). També 
fa referència a aquesta fortalesa gairebé inexpugnable l’historiador jueu Flavi Josef en les seues obres  
Antiquitates iudaicae, XV, XI, 4 i De bello iudaico, I, III, 3.  |  - Fon ... preservada] Cfr. amb el text llatí la 
traducció abreujada que ofereix el traductor valencià d’aquesta tercera figura mariana: «Cujus vita  etiam 
comparatur turri David, quae munita erat mille clypeis, qui de ea dependebant; quia mille virtutes et multo 
plures in Maria apparebant, quibus vita ejus munita erat in tantum, quod omnes tentationes et peccata 
superabat: et non solum hoc a se, sed etiam ab aliis, gratiam suam infundendo, repellebat» (VCC, 15b). La 
torre de David de què es fa ací qüestió és una antiga ciutadella de la Ciutat Vella de Jerusalem, molt pròxima 
a la porta de Jaffa, entrada històrica a la ciutat. Va ser construïda per Herodes sobre els ciments d’una 
construcció asmonea per assegurar la muralla nord de Jerusalem, que sempre havia sigut el punt estratègic 
més feble. Destaca per les seues colossals dimensions i, com bé fa notar Ludolf, per la multitud de soldats que 
constituïen la seua defensa.  |  - Considerem ... gràcia]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que 
abreuja i desdibuixa els límits d’aquest passatge atribuït pel traductor valencià, seguint la VCC, a sant Anselm 
de Canternury: «Considera modo quantae ante hanc beatam Virginem, et etiam quantae post eam mulieres et 
virgines fuerint: haec tamen sola mater Domini fieri meruit. Magna enim et ineffabilis gratia est, ut una ex 
tantis millibus eligatur. Ideo autem prae ceteris electa fuit, quia omnes alias sanctitate praecelluit. Unde 
Anselmus: “Eam solam, scrutans corda et renes Deus, ex omnibus virginibus quas capiebat mundus elegit et 
sacravit, ut habitaret in ea corporaliter, quam jam pridem plenam virtutibus fovebat, et circumplectebatur 
spiritualiter. Ipsam autem omnes mulieres sanctitate praecelluisse, puto quod intelligit, qui animadvertit. Nam 
aliae quidem partes gratiarum meruerunt; ipsa autem plena gratia, ab Angelo salutatur” haec Anselmus» 
(VCC, 15b). El passatge pertany en realitat al Pseudo-Anselm (Eadmerus de Canterbury), De quatuor 
virtutibus quae fuerunt in beata Maria, ejusque sublimitate, c.VI: Has sanctae Mariae virtutes Christus 
confirmavit (PL 159, col. 0583D).   |   precel·lia]  Excel·lia entre totes les altres (DCVB, s.v. precel·lir).





ORACIÓ

Déu te salve, verga de Jessé florida y fructífera, Maria verge beatíssima, de la qual 
aquella única singular flor y fruyta és exida, que a tots los vivents dóna corporal y 
spiritual vida; flor de la qual proceheix odor suavíssima, y fruyt de sabor en la qual totes 
les sabors se tanquen; flor que los nostres sperits conforta, fruyt que l’humit radical 

restaura. O, benaventurada verga de la rael de Jessé procehida! Benaventurada flor que 
de tal rael brota! Benaventurat arbre y benaventurada la fruyta! Suplich-te, donchs, 
humilment, florida y fructífera Verge, ab la tua flor me recrea, ab lo teu fruyt de tota fam 
y misèria·m delliura, verge Mare de Déu eternament beneyta. Amén.

 tanquen] tanquem B. Seguim V.  |   verga] verge VB. Esmenem a partir del text llatí: «Benedicta virga de 
radice Jesse» (VCC, 15sc).

 humit radical]  Humor vital, al qual se li atribuïa el principi de conservació de la vida animal (DCVB, s.v. 
radical).



DE  LA CONCEPCIÓ DE JOHAN BAPTISTA. CAPÍTOL IIII

[1. DE  ZACARIES,  PARE DEL  PRECURSOR]

En los dies de Herodes, rey de Judea, fon hun sacerdot lo nom del qual era Zacharies, 
de la sort de Abias, y lo nom de la muller Elizabeth, aronita de linatge. Eren justs en lo 
divinal conspecte, no ipòcrits que·s mostren justs en lo conspecte dels hòmens, y en tots 

los manaments del Senyor acaminaven, hi en les justificacions y legals cerimònies tots 
obedients a Déu, y pacífichs ab lo prohisme sens querella, regraciant a la bondat divina 
qual- {14b} sevol cosa que·ls vengués, pròspera o adversa. Y fill no tenien, perquè 
Elizabeth era stèril hi era ja vell Zacharies; y axí, la concepció de Joan se mostrà 
miraculosa, car més per gràcia que naturalment pogué Elizabeth concebre.

Y devem atendre que aquest Herodes, qui en aquest[s] dies regnava, no era natural 
rey de Judea, mas, essent strany, per favor del romà Imperi havia atés lo regne. Y per ço 
era ja propinqüe lo adveniment del rey Messies, segons havia profetisat Jacob, lo gran 
patriarcha, que no perdria lo trib de Judà lo ceptre fins que vingués lo rey Messies.

Y stiga la nostra pensa atenta, que Moysés instituhí sol hu en lo sobiran sacerdoci, 

aprés obte del qual li succehís hun altre; però David, volent ampliar lo divinal culto, de 
vint-hi-quatre famílies que de Aaron devallaren instituhí sacerdots vint-y-quatre, sobre 
los quals hu major y sobirà presidia, hi aquest se deya dels sacerdots príncep.

Y ordenà que per setmanes se partisen la servitut del temple, axí com los venia per 
son orde, y que la setmana que servien no tornasen a les pròpies cases, mas que en unes 

cel·les prop lo temple habitassen, perquè vivint en casta vida los sacrificis de les sues 
mans fossen més acceptes.

Hi, per partir aquestes setmanes, David, en lo principi, donà sorts a totes les famílies, 
hi fon la huytena la de Abias, de qui devallava Zacharies, pare de Johan Baptista. Y, per 
lo semblant, ordenà David dels levites, axí com los sacerdots, per setmanes servissen.

 devem] deven B. Seguim V, d’acord amb el sentit del passatge.

- En ... linatge] Lc 1, 5: Fuit in diebus Herodis, regis Judaeae, sacerdos quidam nomine Zacharias de vice 
Abia, et uxor illius de filiabus Aaron, et nomen ejus Elisabeth.  |  - Eren ... querella] Lc 1, 6: Erant autem 
justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querela.  |  - Y ... 
Zacharies] Lc 1, 7: Et non erat illis filius, eo quod esset Elisabeth sterilis, et ambo processissent in diebus 
suis.  |   no ... Messies] Gn 49, 10:  Non auferetur sceptrum de Juda, et dux de femore ejus, donec veniat qui 
mittendus est, et ipse erit expectatio gentium.

 de la sort de Abias]  La sort era cadascun dels torns en què estaven organitzats els sacerdots encarregats del 
servei del temple de Jerusalem. Dels vint-i-quatre torns o sorts existents, el d’Abià era el vuité. Veg. 
l’explicació que s’ofereix més endavant en VCC, 55,15-25.  |  - regraciant ... adversa]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 16a).  |  - Y ... Zacharies]  Cfr. amb el text llatí: «Et non erat illis filius, propter sterilitatem, quae 
est causa specialis mulieri, et senectutem, quae est causa communis viro et mulieri» (VCC, 16a).  |   obte]  
Òbit, mort (DCVB, s.v. obte).  |   habitassen]  Om.: «quae Exedrae vocabantur» (VCC, 16a).  |   pare ... Baptista] 
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 16a).





Per exercir, donchs, Zacharies segons l’orde de la sua setmana lo sacerdoci, hixqué de 
la sua casa y vestí’s les sacerdotals vestidures, y entrà en lo temple a posar ensens sobre 
lo altar, segons sguardava al seu offici.

Y stava lo poble fent oració defora, que no era lícit al poble entrar dins lo temple, mas 
tenien una gran plaça hon staven fora de la cuberta del temple.

[2. COM  ZACARIES NO  FOU SOBIRÀ SACERDOT]

Y clarament se mostra que no era sobiran sacerdot Zacharies, que a posar lo ensens 
{14c} entrava en lo temple, que de qualsevol sacerdot era offici, dient lo Apòstol: «En lo 
primer tabernacle cada dia los sacerdots entraven exercint lo ministeri dels sacrificis.»

Y, acabat lo sacrifici en lo altar que stava en lo pati davant lo temple, hon los menors 
sacerdots administraven, hun sacerdot de aquells prenia de l’altar dels sacrificis brases, 

y entrant en la primera part del temple, qui·s nomenava Santa, posava sobre lo altar les 
brases, hi sobre les brases lo timiama, y lavors era acabat lo sacrifici.

Y de aquesta manera sacrificaven cada dia, perquè·ls sacrificis de la Ley vella no eren 
acceptes sinó per la devoció dels qui·ls offerien, que la odor dels perfums encesos 
significava. Y per ço, en aquest encendre del thimiama se acabava lo sacrifici.

En la part del temple que Santa santorum se deya, lo gran sacerdot sol entrava ab la 
sanch del cabró y del vedell sacrificat per lo peccat del poble, perquè scampàs de 
aquella sanch a l’encontre del propiciatori.

Que Zacharies entràs ab aquesta sanch en lo Santa santorum no u diu lo evangeli, mas 
que entrà per encendre sobre lo altar lo thimiama, que era perfum que de encens y altres 

gomes odoríferes se componia.
Y lo àngel li aparegué sobre aquest altar a la part dreta, lo qual altar de or se nomena. 

Y aquest altar no stava dins lo Santa santorum, mas stava en la primera part del temple, 

 davant] devant B. Seguim V.  |   sanch] sauch V. Seguim B.  |   entràs] entrà B. Seguim V per mantindre el 
mode subjuntiu que té en el text llatí: «Quod autem Zacharias intraverit» (VCC, 16b).  |  santorum] sanctorum 
B. Seguim V.  |   Santa] Sancta B. Seguim V.

- Per ... altar] Lc 1, 8-9: Factum est autem, cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis suae ante Deum, 
secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exiit ut incensum poneret, ingressus in templum Domini.  |   Y ... 
defora] Lc 1, 10: et omnis multitudo populi erat orans foris hora incensi.  |  - En ... sacrificis] He 9, 6: His 
vero ita compositis, in priori quidem tabernaculo semper introibant sacerdotes, sacrificiorum officia 
consummantes.  |   Y ... dreta] Lc 1, 11: Apparuit autem illi angelus Domini, stans a dextris altaris incensi.

- Per ... offici] El text llatí situa l’acció el dia 10 de setembre (cfr. amb VCC, 16a).  |  - mas ... temple] 
Corella utilitza aquesta fórmula explicativa per a traduir la paraula «atrium» de l’original llatí.  |   timiama]  
Substància olorosa que els jueus empraven per al culte diví (DCVB, s.v. timiama).  |   propiciatori]  Làmina 
d’or que era col·locada damunt l’arca del Testament.  |  - mas ... componia]  Traducció glossada en què 
Corella explica el significat del concepte «thimiama». Cfr. amb l’original llatí: «sed solum ad ponendum 
incensum» (VCC, 16b).





en la qual los simples sacerdots entrar podien. Ni algun historial, fent menció del 
judaich sacerdoci, fa menció que fos sobiran sacerdot Zacharies.

[3. DEL  SIGNIFICAT I  LA INTERPRETACIÓ  DE ZACARIAS]

Per Zacharies, que «memòria de Déu» se interpreta, lo bon sacerdot se deu entendre, 
que deu portar dins la sua pensa record de la salut sua y dels pobles; entra en lo temple 
per contínua solicitud y cura del divinal culto, offir encens per oració devota, y lo poble 

ensemps ab ell prega. De tres coses devem tenir de nostre Senyor Déu memòria: de la 
sua potència, mirant les obres que ha creades; de la {14d} sua sapiència, mirant les 
obres que ha recreades; de la bondat sua, mirant la retribució que·ns dóna. La primera 
referim al Pare, al Fill la segona, al Sperit Sant la tercera.

[4. DE  L’APARICIÓ I CONVERSA  DE L’ÀNGEL]

Y seguint la evangèlica letra: aparegué l’àngel Gabriel a Zacharies a la dreta part de 

l’altar hon offeria. Y, per la vista de l’àngel, gran temor comprés a Zacharies, perquè 
veya persona naturalment més alta y més poderosa. Y mostra’s del bon àngel y del mal 
aquesta diferència: que lo mal nos spanta y lo spant continua, lo qual ab algunes altres 
armes no·l podem millor sobrar ni vençre que ab fe radicada hi ferma; lo bon àngel, 
encara que en lo principi nos spante, aprés nos aconsola.

Y axí, lo gloriós àngel tantost confortà Zacharies, dient: «No hages temor, Zacharies. 
Yo no só vengut perquè hages temor de la mia venguda, mas perquè t’aconsoles, que ha 
ohit la tua oració la divina clemència.»

Pregava Zacharies no per fills, que no·ls sperava, atenent a la muller stèril y a la edat 
sua, y per ço no cregué al que l’àngel li prometia; mas pregava per los peccats del poble 

y per lo aten[y]iment del rey Messies, lo qual devia los peccats rembre.

 que] pue B. Seguim V.  |  que·ns] qne·ns B. Seguim V.  |   vençre] vinçre B. Seguim V.

- aparegué ... offeria] Lc 1, 11.  |   Y ... Zacharies] Lc 1, 12: Et Zacharias turbatus est videns, et timor irruit 
super eum.  |  - Y ... clemència] Lc 1, 13: Ait autem ad illum angelus: Ne timeas, Zacharia, quoniam 
exaudita est deprecatio tua: et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium, et vocabis nomen ejus Joannem.

 podien]  Om.: «Sed incensum quod soli summo sacerdoti licitum erat ponere intra sanctum sanctorum in die 
expiationis, hoc non ponebatur ad offerendum, sed ut nebula inde consurgens operiret oraculum, quando 
Pontifex aspergebat sanguine vituli et hirci contra oraculum» (VCC, 16b).  |  historial]  Historiador (DCVB, s.v. 
historial).  |   Y ... letra] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 16b).  |  - lo3 ... ferma]  Cfr. amb el text llatí, que 
atribueix aquest fragment a Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 0311C). 
(VCC, 33b): «quia malus horrorem continuat, qui, secundum Bedam, nulla melius ratione quam fide intrepida 
superatur; bonus autem statim confortat et consolatur» (VCC, 16b).  |   no ... venguda] Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 16b).  |  - atenent ... sua] El text llatí no al·ludeix en aquest punt a l’esterilitat de la muller de 
Zacaries, sinó de l’edat provecta d’ambdós (cfr. amb VCC, 16b).





Y per ço li denuncià l’àngel que hun fill li naixeria que prycant fe hi penitència 
prepararia lo poble que·l rebessen. Y dix-li lo nom que li posaria, que seria Johan, que 
significa «aquell en qui és gràcia», lo qual denunciaria a Jesús, Déu home, de qui totes 
les gràcies devallen.

Diu Beda: «Johan se interpreta “aquell en qui és gràcia” o “del Senyor gràcia”, per lo 

qual nom se declara la gràcia que Zacharies y Elizabeth reberen, la hu vell, l’altre stèril, 
que tal fill hagen pogut atényer; y lo fill tanta gràcia que en lo ventre de la mare fos 
sanctificat de la original culpa, y, ple del Sperit Sant, atengués ús de rahó perfeta, 
coneixent y profetisant dins lo ventre de sa mare lo aten[y]iment del rey Messies. Y fent 
profetizar a la mare, y ab lo gest del cors, en lo maternal carçre denunciava lo que no 

{15a} podia pronunciar ab los labis.»
Y més li promés l’àngel: que la sua nativitat seria alegra. Y de present és alegra, que 

totes les generacions la solemnisen ab demostracions alegres. Alegrà’s lo pare en la 
nativitat sua que fill hi tal havia hagut de muller stèril, y alegraren-se molts altres del 
que veyen y ohien, y alegrà’s tot lo poble, perquè prycant entonà excel·lent novell 

thema, denunciant lo celestial Regne.

 làngel] l’augel B. Seguim V.

- Y ... Johan] Lc 1, 13.  |   Y ... alegra] Lc 1, 14: et erit gaudium tibi, et exsultatio, et multi in nativitate ejus 
gaudebunt.

- Diu ... labis]  El traductor valencià tradueix amb certa llibertat aquest passatge de Beda el Venerable, In 
Lucae evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 0311D). Cfr. amb el text llatí el trasllat de Corella, que 
amplia el comentari de la capacitat profètica del no nat i l’estén a la mare: «Ubi Beda: “Joannes interpretatur 
in quo est gratia; vel, Domini gratia: quo nomine declaratur primo parentibus ejus gratiam, quibus decrepitis 
filius nasceretur, esse donatam; deinde ipsi Joanni, qui magnus coram Domino [Lc 1, 15] erat futurus, et 
adhuc in utero matris Spiritus Sancti munere ditandus; postremo etiam filiis Israel, quos ad Dominum Deum 
ipsorum erat conversurus” haec Beda» (VCC, 16b).  |  - Y1 ... alegres]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada de Corella, que omet l’al·lusió a la celebració per part dels musulmans de la festivitat de sant Joan 
Baptista: «Patri quoque inde gaudium scilicet interius, et exultationem scilicet exterius, insinuavit. Dicitur 
enim exultatio, quasi extra saltatio, et hoc est proprie quando gaudium est tantum interius, quod non potest 
contineri quin appareat exterius. Laetitiam etiam multis aliis in ejus nativitate promisit; quia in ortu ejus non 
solum pater, sed et alii multi sunt gratulati, et nunc etiam videmus impleri, quia dies suae nativitatis non 
solum festivatur ab omnibus Christianis, sed etiam a Sarracenis, et quibusdam aliis» (VCC, 16b-17a).  |  
- Alegràs ... Regne]  Cfr. amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a Beda el Venerable, In Lucae 
evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 0312A): «Unde Beda: “Merito pater gaudet, quod vel in senecta 
natum, vel talis gratiae acceperit filium. Gaudent et alii, quibus inauditum eatenus regni coelestis 
evangelizavit ingressum» (VCC, 17a).  |   Regne]  El traductor valencià omet a continuació aquest fragment 
de sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.I (PL 15, cols. 1545C-D): «Unde et 
Ambrosius: “Solemnis laetitia est in ortu et generatione justorum. Sanctus enim non solum parentum gratia, 
sed etiam salus est plurimorum. Unde admonemur hoc loco sanctorum generatione laetari” haec Ambrosius» 
(VCC, 17a). 





[5. DEL  QUE  S’HA  DIT  ABANS,  EN  SENTIT  MORAL]

Moralment, en qualsevol de nosaltres se troba Elizabeth y Zacharies. Elizabeth pareix 
fill y Johan lo nomena quand [és] domada la carn nostra y stèril de carnals 
concupiscències; axí com lo marit corregeix la muller y castiga, axí l’esperit deu regir y 
castigar la carn que en peccat mortal no cayga.

Pareix fill, qui Johan se nomena, quand l’esperit, per lo cors, obres de gràcia exercita, 

com dóna almoyna, com vist lo pobre, quand lo malalt visita, y axí de les altres obres de 
misericòrdia, verificant aquelles paraules del psalmista: «Serà la muller tua axí com una 
sarment abundant en totes les parts de la tua casa.»

Y aquest fill Johan se nomena, perquè totes les nostres bones obres no són 
naturalment nostres, mas la gràcia de Déu les obra en nosaltres.

Y la nativitat de aquest nos porta gran alegria, que de les bones obres stà alegra y 
aconsolada la nostra pensa; y molts se n’alegren, y són los bons qui del bé del prohisme 
ensemps ab ell se alegren.

Treballem nosaltres que les nostres ànimes stiguen alegres, perquè·ls nostres goigs 
sien a la divina magestat acceptes y atengam les eternes alegries. Purguem de les culpes 

les nostres consciències, perquè de tan gran sant dignament celebrem la festa.

[6. DE  LA FUTURA MAGNITUD DE  JOAN  BAPTISTA]

Denuncià l’àngel a Zacharies la magnitud y granea del fadrí sdevenidora en virtut, 
dignitat y santimònia. La qual magnitud tingué en quatre coses, segons les quatre 
dimensions que de quantitat en qualsevol cors se troben: en altitud de conversació 

 quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.

- Serà ... casa] Sl 127, 3: Uxor tua sicut vitis abundans, in lateribus domus tuae; filii tui sicut novellae 
olivarum in circuitu mensae tuae. Psalteri: «La tua muller serà axí com a cep abundant, en los apartaments de 
la tua casa» (López Quiles 1985: 136).  |  - Denuncià ... santimònia] Lc 1, 15-17: erit enim magnus coram 
Domino: et vinum et siceram non bibet, et Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero matris suae: et multos 
filiorum Israel convertet ad Dominum Deum ipsorum: et ipse praecedet ante illum in spiritu et virtute Eliae: 
ut convertat corda patrum in filios, et incredulos ad prudentiam justorum, parare Domino plebem perfectam.

- Moralment ... cayga]  Cfr. amb el text llatí aquesta interpretació moral de Zacaries i Elisabet, que el 
traductor valencià abreuja: «Moraliter in quolibet nostrum possumus invenire Zachariam, et uxorem ejus 
Elizabeth, quae parit ei filium, cujus nomen debet vocari Joannes, eritque sibi gaudium et exultatio, et multi 
in nativitate ejus gaudebunt. Elizabeth uxor Zachariae, potest intelligi caro copulata Spiritui Sancto; quia sicut 
vir regit et castigat uxorem, ita spiritus castigare et regere debet carnem, ne lasciviat et incidat in fornicationis 
reatum» (VCC, 17a).  |   qui Johan se nomena]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 17a).  |  - com1 ... misericòrdia]  
El text llatí recull també en aquest pas, com a obres caritatives, donar de menjar a qui té fam i soterrar els 
morts (cfr. amb VCC, 17a).  |   verificant ... psalmista]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 17a).   |   nomena]  Om.: 
«videlicet Dei gratia» (VCC, 17a).  |  - Treballem ... alegries]  Cfr. amb l’original llatí, que Corella 
tradueix sense plegar-se a la literalitat: «Est ergo nobis summopere providendum, ut qui gaudemus exterius, 
tripudiantes in corpore, gaudeamus interius exultantes in mente; quia reliquiae cogitationum diem festum 
agunt Domino. Non est impiis gaudere, dicit Dominus, nec peccatoribus a facie peccatorum» (VCC, 17a).  |  
 santimònia]  Vida i conducta pròpia d’una persona santa..  |   que ... troben]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
17a).





excelsa, en profunditat de humilitat baxa, en latitud de cari- {15b} tat ampla, en 
longitud de final perseverància, cloent les perfections sues ab lo que·l Senyor d’ell 
testifica: «Entre·ls nats de les dones algú no s’és levat major que Johan Baptista.»

Explicà més lo gloriós àngel per orde la magnitud dels seus privilegis: diu la 
abstinència de la sua vida, que no beuria vi ni cosa que pogués causar embriaguea, que 

no convenia a vexell dedicat per a la celestial gràcia que les feces de aquesta mortal vida 
lo contaminassen. Y en açò mostrava que de tots los vicis y delectacions de aquest món 
que poden alterar la nostra pensa seria immune.

Y més li dix l’àngel: que ple del Sperit Sant seria en lo ventre de sa mare purgat de la 
original culpa, ple de gràcia; clos y tancat podia obrar obres meritòries, y nat en lo món 

totes les generacions lo magnificarien.
Y més li dix l’àngel: que molts dels fills de Israel convertiria per lo baptisme y 

doctrina, testificant la veritat als pobles, y que davant lo Senyor iria en la virtut y sperit 
de Helies. Primerament, per la similitud de l’ofici, que axí precehí lo primer adveniment 
del Senyor Johan Baptista com precehirà lo segon adveniment Helies. Segonament, per 

la austeritat de la vida que en lo menjar, vestir y beure Johan hi Helies portaren. 
Terçament, per la doctrina, que la hu hi l’altre sens temor prycaren y grans persones 
arguhiren.

Devia precehir al Senyor Joan Baptista per a convertir en los fills lo cor dels pares, 
que vol dir que molts prínceps y grans doctors de la sinagoga, qui pares se deyen, se 

convertiren a entendre y creure lo que prycaven los apòstols, qui en sguard d’ells eren 
fills en la intel·ligència de la Sacra Scriptura.

Y a la prudència dels justs convertirà los incrèduls, mostrant-los la veritat del que 
deuen creure. Aparellarà al Senyor perfet poble, qui accepte la ley evangèlica y del 

 delectacions] delectations B. Seguim V.  |   prudència] prudèntia B. Seguim V.

 Entre·ls ... Baptista] Mt 11, 11: Amen dico vobis, non surrexit inter natos mulierum major Joanne Baptista: qui 
autem minor est in regno caelorum, major est illo. Veg. també Lc 7, 28: Dico enim vobis: major inter natos 
mulierum propheta Joanne Baptista nemo est: qui autem minor est in regno Dei, major est illo.  |  - diu ... 
embriaguea] Lc 1, 15.  |  - Y ... Helies] Lc 1, 16-17.  |  - Devia ... incrèduls] Lc 1, 17.  |   Aparellarà ... 
poble] Lc 1, 17.

 perseverància]  El traductor valencià omet a continuació el verset paulí d’Ef 3, 18: «secundum illud Apostoli: 
Ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis, etc.» (VCC, 17a).  |   vi]  El text de la VCC, seguint la 
Vulgata, recull «vinum et siceram» (VCC, 17a). Montesino i Sansovino tradueixen literalment: «No beverá 
vino ni xidra» (f. 23a), «non berebbe vino et sicera» (7c); les traduccions portuguesa i francesa, en canvi, 
recorren a una veguda alcohòlica que els resultava molt més coneguda, la cervesa: «nom beberia vinho nem 
cerveja» (12b), «quil ne devoyt point boyre de beuvrayge qui le peust enyvrer, comme est vin ou cervoyse». 
L’abstinència de vi i d’altres begudes fermentades era una de les regles que havia de presidir la vida dels 
nazireus o persones consagrades al Senyor, d’acord amb Nm 6, 3.  |   feces]  Solatges; residus excrementicis; 
excrement (DCVB, s.v. feces). Tradueix interpretativament «illecebris» (VCC,  17a), és a dir, ‘els encants’, 
‘les seduccions’ o ‘les temptacions’.  |  - y2 ... magnificarien] Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix 
diferentment: «quia natus in mundum cunctis virtutum fructibus clarificandus esset» (VCC, 17a-b).  |  
- Devia ... creure]  Cfr. la traducció amb glossa explicativa de Corella amb l’original llatí: «Ad hoc autem 
debebat praecedere, ut converteret corda patrum in filios, scilicet quantum ad scripturarum intelligentiam, et 
incredulos ad prudentiam istorum, quoad fidei obedientiam» (VCC, 17b).





Novell Testament la gràcia, que la ley judaica a perfectió acabada no portava los qui la 
tenien. Y per ço, ley de temor se nomena, car los imperfets, per temor {15c} de la pena, 
de mal obrar se dexen, y los perfets, per amor del bé, del mal se retrahen. Y devem 
atendre que axí com de Elizabeth y Zacharies naixqué fill de perfectió tan excelsa, axí 
en la santa Sgleya moltes vegades són venguts confessors, doctors y martres en edat ja 

avançada.

[7.DEL MOTIU PER  QUÈ  EMMUDÍ  ZACARIES]

Hi tornant a la evangèlica letra, considerant Zacharies la vellea sua y la muller vella y 
stèril, dubtà lo que l’àngel li deya, y romàs sord y mut en senyal y pena fins a la nativitat 
del fill que li prometia, significant que la Ley y Profetes callarien, puys son fill en lo 
ventre de sa mare lo rey Messies coneixeria, y aprés ab lo dit lo mostraria als pobles.

Diu sant Crisòstom: «Callà y fon mut lo sacerdot Zacharies, que cessar y callar 
devien los sacrificis que offerien per los peccats del poble, perquè venia lo gran 
sacerdot, lo qual devia a si mateix offerir odorant sacrifici generalment per tots los 
hòmens.»

Perquè dubtà, Zacharies fon mut y perdé la paraula, significant que de aquell qui en la 

fe dubta és la oració muda, perquè sens fe algú a Déu no pot plaure. Y encara significa 
que deuen ésser muts y callar aquells a qui la divina clemència algun secret revela, y no 
jactar-se de la gràcia que han rebuda.

[8. COM  AMONESTA ELS PREVERES EN  COMPARACIÓ AMB  ELS ANTICS 
SACERDOTS]

Acabats los dies de la sua setmana, tornà-sse’n Zacharies a la sua casa, que no y 
podien tornar tant com en lo temple servien, no solament guardant-se de acte il·lícit, 

 Sgleya] Sglésia B. Seguim V.

- considerant ... deya] Lc 1, 18: Et dixit Zacharias ad angelum: Unde hoc sciam? ego enim sum senex, et 
uxor mea processit in diebus suis.  |  - y1 ... prometia] Lc 1, 2o: Et ecce eris tacens, et non poteris loqui 
usque in diem quo haec fiant, pro eo quod non credidisti verbis meis, quae implebuntur in tempore suo.  |  
 Acabats ... casa] Lc 1, 23: Et factum est, ut impleti sunt dies officii ejus, abiit in domum suam.

 y ... retrahen]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Lex autem Evangelica dicitur lex 
amoris; quia perfectorum est a malis retrahi amore boni» (VCC, 17b).  |  - Y ... avançada]  Cfr. la traducció 
resumida de Corella amb el text llatí, que il·lustra el contingut del passatge amb l’exemple de les conversions 
tardanes de sant Agustí i sant Dionís d’Alexandria: «Sicut autem de parentibus senibus talis et tantus natus 
est, sic saepe provectae aetatis homines et bonis operibus steriles, ex dono Spiritus Sancti faciunt magnum 
fructum in Ecclesia Dei, sicut patet de Augustino et Dionysio, qui provectae aetatis vocati fuerunt ad fidem 
Christi» (VCC, 17b).  |   Hi ... letra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 17b).  |  - significant ... pobles]  Cfr. 
amb el text llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «significans quod jam adveniente Christo, lex et 
prophetiae adimpletae tacerent» (VCC, 17b).  |  - Diu ... hòmens]  Aquest passatge, que no hem pogut 
localitzar en l’obra de sant Joan Crisòstom, consta en Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.I, 
c.I (PL 92, col. 0314C).





mas encara ab les mullers en la setmana que sacrificaven castament vivien, ni bevien vi 
ni cosa que pogués causar enbriaguea.

E si aquests legals sacerdots tanta abstinència y sobrietat servaven, y ab tan gran 
reverència dels animals offerien los sacrificis, y del temple no exien, ni anaven a les 
sues cases, quant més los sacerdots de la ley evangèlica, qui consagren y administren lo 

ineffable sagrament de la eucaristia!
Y per ço, en algunes religions és consuetud santa que aquell qui fa la hebdòmada no 

hix de les claustres, perquè en aquella setmana és intercessor a Déu per tots {15d} los 
monges. Y no solament no hix de la claustra, mas encara se absté de molts comuns 
col·loquis. Y aquesta consuetut encara serven alguns claustrals y seculars canonges.

[9. DE  LA CONCEPCIÓ DEL  PRECURSOR]

Concebé Elizabeth lo fill denunciat per l’àngel a vint-hi-cinch de setembre, en 
divendres. Y perquè era en edat antiga, tingué amagat lo prenyat cinch mesos; que, ab 
tot que stigués alegra de haver concebut y de perdre lo nom de stèril, però stimava que li 
era vergonya que essent stèril y en edat antiga encara entengués en los matrimonials 
actes, los quals cessaven en los sants patriarques quand no tenien sperança de criatures.

Diu Beda: «Quina cura tenien los sants de cometre alguna cosa de vergonya, la casta 
y honesta Elizabeth ho demostra, que dels dons y gràcies que tant desijaven, quand los 
possehien, los amagaven.»

Considerem com la púdica Elizabeth les coses lícites amaga, perquè li par lo prohisme 
se’n scandaliza, y la simplicitat de la sua pensa li fa que stime culpa hon culpa no·s 

troba. Y prengam exemple que de les coses lícites Elizabeth prenia vergonya en sguard 

 aquests] aquest B. Seguim V.  |   religions] religlons V. Seguim B.  |   entengués] entengnés B. Seguim V.  |  
 quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   los] les VB. Corregim atenent a la 
concordança de gènere.  |   Considerem] consideren B. Preferim V. Cfr. amb el text llatí: «Considera ergo hic» 
(VCC, 18a).

- Concebé ... criatures] Lc 1, 24-25: post hos autem dies concepit Elisabeth uxor ejus, et occultabat se 
mensibus quinque, dicens: Quia sic fecit mihi Dominus in diebus, quibus respexit auferre opprobrium meum 
inter homines.

- E ... cases]  Cfr. amb el text llatí: «Sed si legalis sacerdos tenebatur ad tantam continentiam, et 
abstinentiam ac reverentiam sanctorum» (VCC, 17b).  |  - Y ... monges]  Corella expressa de manera 
abreujada el passatge corresponent de la VCC. Cfr. amb el text llatí: «Et quia tota hebdomada qua in templo 
ministrabat sacerdos ad hoc deputatus, in templo manebat, et non exibat ad propria negotia, intentus ad 
divina, ex hoc inolevit consuetudo apud aliquos religiosos sancta et honesta, scilicet quod ille qui est 
hebdomadarius, per totam hebdomadam manet intra claustrum, non exiens ad exteriora, intentus ad divina, 
quia illo tempore medius est et sequester inter conventum et Deum» (VCC, 17b).  |   hebdòmada]  Setmana, 
entesa com a període eclesiàstic (DCVB, s.v. hebdòmada).  |   Y ... canonges]  Cfr. amb el text llatí: «et apud 
quosdam etiam seculares canonicos, in communi tunc dormit dormitorio» (VCC, 17b).  |   mesos]  Om.: 
«donec Maria conciperet, et foetus ejus exultans cum gaudio prophetaret» (VCC, 18a).  |  - Diu ... 
amagaven]  Beda, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 0314D).  |  - y ... troba]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 18a).





dels hòmens; què devem fer nosaltres de les il·lícites davant los àngels y en presència de 
la magestat divina?

Diu lo Boeci: «Gran necessitat tenim los hòmens de obrar virtuoses obres, que los 
nostres actes no podem excusar que no·ls mire lo Jutge qui totes les coses mira.»

Diu sant Agostí: «És Déu present a qualsevol obra mia, continu penetrador de totes 

les cogitacions mies, de les intencions y actes. Y com yo considere que axí mon Déu y 
mon Senyor a mi y los meus actes mira, stich confús y tremole de temor y vergonya.»

Diu sanct Ancelm: «Pecca en loch hon Déu no sia»; quasi dient: no peques, puys no 
pots pecar en loch que Déu no·t mire.

Diu sant Agostí: «Si fas alguna cosa leja de mi tens vergonya; per què de la divina 

magestat no tens vergonya, que tostemps te mira?»
És una joya la vergonya que {16a} Déu ha donat a natura humana, y per ço diem 

incorregibles als qui no la tenen, que dexen la condició humana hi com animals que no 
són hòmens comuniquen.

ORACIÓ

Gloriós Joan, la concepció del qual denuncià aquell mateix àngel qui denuncià la de 
Jesús, Déu y Senyor nostre, primer loat per l’àngel que engendrat per ton pare; tu, 
benaventurat, del qual Jesús Déu, qui t’havia creat, féu testimoni, dient: «Entre los nats 
de dones, no s’és levat algú major que Johan Baptista.» A tu, gloriós sant tan gran, tan 
benaventurat, recórrech dubtós de la salut mia, cert de la mia gran culpa, però tinch 

sperança en la tua major gràcia. Impetra’m, donchs, davant Déu de mos peccats 
misericòrdia, que majors davant ell són los teus mèrits, que a tu y a mi bastar poden: a 

 dels] de les VB. Esmenem la forma de l’article atenent a la concordança de gènere.  |  devem] deven B. Seguim 
V.  |  il·lícites] illicitis VB. Corregim la grafia.  |   magestat] majestat B. Seguim V.  |   temor] tremor B. Seguim V. 
Cfr. amb el text llatí: «Cumque haec diligenter considero, timore pariter et ingenti rubore confundor» (VCC, 
18b).  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   vergonya] vergonia B. Seguim V.  |   magestat] najestat B. Seguim V.  |  
 vergonya] vergonia B. Seguim V.  |  diem] dien VB. Esmenem el verb atenent al sentit del passatge. Cfr. amb 
el text llatí: «inverecundi dicuntur inemendabiles» (VCC, 18b).  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   davant] 
devant B. Seguim V.

- Entre ... Baptista] Mt 11, 11.

- Diu ... mira]  Boeci, Consolatio philosophiae, l.V, prosa VI (PL 63, col. 0862C).  |  - Diu ... vergonya]  
Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada d’aquest passatge, que pertany en realitat al Pseudo-Agustí 
(Alcher de Claravall), De spiritu et anima, c.XVII (PL 40, col. 793): «Unde Augustinus: “Quidquid fecero 
Deus assistit, utpote perpetuus inspector omnium cogitationum, intentionum, et actionum. Cumque haec 
diligenter considero, timore pariter et ingenti rubore confundor; quia illum ubique praesentem, et omnia 
occulta mea videntem intueor: multa enim sunt in me de quibus coram Deo erubesco”» (VCC, 18b).  |  - Diu 
... mire]  Sant Anselm, Exhortatio ad contemptum temporalium et desiderium aeternorum (PL 158, col. 
0684A).  |  8-9 quasi ... mire]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 18b).  |  - Diu ... mira]  L’atribució d’aquest 
fragment a sant Agustí no consta en el text llatí, que remet a «quidam alius» (VCC, 18b). El proverbi és 
recollit per H. Walther en Proverbia sententiaeque latinitatis Medii Aevi (Göttingen 1965), núm. 4360, i Initia 
carminum ac versuum Medii Aevi posterioris latinorum (Göttingen 1959), núm. 3727.  |   Impetra]  Demana 
suplicant (DCVB, s.v. impetrar).  |  -, a3 ... impetren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 18sc).





tu, que tan alt te pugen; a mi, que vènia del Senyor me impetren; y axí, a mi aprofitar 
poden y en tu minvar no poden. Sopleixca, donchs, la tua abundància la mia fretura, 
perquè ajudat de tu, obtesa vènia de les mies culpes, eternament me alegre. Amén.



DE  LA CONCEPCIÓ DEL SENYOR. CAPÍTOL V

[1. COM  L’ARCÀNGEL GABRIEL ÉS ENVIAT A LA MARE  DE DÉU]

En lo sisén mes de la concepció del Baptista, venguda la plenitud de aquell 
sacratíssim y benaventurat temps, principi de la edat sisena, en la qual la immensa 
Trinitat, ans de temps, en la sua duració eterna, havia delliberat per la incarnació del 

Verb provehir a natura humana, cridà Déu omnipotent a Gabriel, hu dels serafins y 
principals prínceps del celestial Regne, y tramés-lo en la ciutat de Nazareth, en Galilea, 
a Maria verge, sposada ab Joseff, home del seu mateix linatge; de David abduys 
devallaven, de reals y nobles avis.

Diu sant Bernat: «Plagué a la divina sapiència en aquell orde y {16b} modo 

reconciliar l’ome: segons era caygut en culpa»; diu Beda: «Disponent-ho lo diable, y 
per mijà de la serpent posant-ho per obra, entrevenint-hi paraules, consentint-hi Eva. Per 
aquest mateix orde fon la reparació de l’home: ordenant-ho la bondat divina, 
administrant-ho l’àngel, entrevenint-hi paraules, ab consentiment de Maria verge.»

Totes les paraules de aquest present evangeli són plenes de misteris. Y per ço diu 

Beda que ab gran solemnitat les devem atendre, y que dins les nostres entràmenes 
stiguen sculpides, en les quals de la nostra redempció està sumat tot lo compte. Y és 
gran rahó tingam en lo record nostre lo principi de la salut nostra.

Y devem atendre que lo sisén nombre stà ple de misteris y és perfet entre tots los 
nombres. Y axí, lo Senyor fon concebut en la edat sisena, perfet nombre, que en ell totes 

les coses eren perfetes; fon concebut en lo sisén milenari, qui és límit y fi dels altres 
nombres, que·l Senyor és terme y fi de totes les creatures; en lo sisén mes, qui és març, 
sisé de setembre, en lo qual creà la mundial màchina, que per ell havia éser recreada; en 
lo sisén dia, que en lo sisén dia començà l’ome, e·n aquell dia començà’s la reparació 

 sisén] sisem VB. Esmenem la grafia.  |   entrevenint-hi] entravenint-hi B. Seguim V.  |   bondat] abundat B. 
Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «Deo destinante» (VCC, 18a).  |   tingam] tinguam B. Seguim V.  |   éser] 
ésser B. Seguim V.

 en la sua duració eterna]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 18a).  |  - de ... avis]  L’edició de Rigolot atribueix 
aquest fragment a sant Bernat: «ambo erant de domo David, de familia regali, de tribu et stirpe nobili, et prae 
ceteris religiosa sicut dicit Bernardus» (VCC, 18a). En realitat, el fragment atribuïble a l’abat de Claravall és 
el que segueix a continuació.   |  - Diu ... culpa]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de 
sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, De laudibus Virginis matris, homilia II (PL 183, cols. 
0067C-D).  |  - diu ... verge]  Beda, Homiliae, l.I: Homiliae genuinae, homilia I: In festo annuntiationis 
beatae Mariae (PL 94, col. 0009B).  |  - Y ... compte]  Beda, loc. cit., col. 0011C.  |  - y ... nombres]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 18a).  |   en ... milenari]  Cfr. amb el text llatí: «item sexta chyliade, id est, 
millenario» (VCC, 18a).  |  - en ... màchina]  Cfr. amb el text llatí: «item sexto mense, quia illo mense 
factus est mundus» (VCC, 18a). Segons la tradició hebrea, Déu va crear el món el mes de tixrí, que equival 
als mesos de setembre i octubre del calendari gregorià; per tant, com precisa la glossa de Corella, cal situar la 
concepció del Senyor en el mes de març, que és el mes sisé comptant des de setembre.  |   recreada]  Om.: 
«sicut per ipsum factus fuerat» (VCC, 18a).





sua; en lo sisén mes, en lo sisén dia, pujà en la creu, passats trenta e tres anys de la sua 
deífica vida.

Y encara dir poríem, perquè tots los misteris se responguen, que fon concebut en 
aquella hora que és la sisena hora del dia, en la qual lo crucificaren, y en aquella hora 
pecà l’ome, perquè, a la hora que lo diable decebé a nostra mare Eva, l’àngel instrohís a 

Maria verge.

[2. DEL  SIGNIFICAT DE  GALILEA  I  NATZARET]

Vench, donchs, Gabriel, qui «fortitud y virtut de Déu» se interpreta, perquè denunciàs 
la virtut de Déu y sapiència. Volia pendre la nostra carn humana, en la humilitat de la 
qual volia combatre y vençre les potestats diabòliques; y per ço convenia que fos del 
més alt orde, que de excel·lents misteris portava enbaxada.

Tota la Trinitat tramés aquest excel·lent àngel, ab tot que sia atribuhit al Pare. Diem, 
donchs, que·l tramés lo Pare, perquè a {16c} ell sguardava provehir-se de sposa y 
provehir al Fill de Mare; y lo Fill lo trametia, que ell era lo que a la Verge y dins la 
Verge venir volia y la nostra carn humana pendre; y lo Sperit Sant lo trametia, qui 
consegrava lo seu immaculat ventre.

Vench en Galilea, que «transmigració» se interpreta, que passar y transmigrar devia 
de la incredulitat dels juheus a la fe del gentil poble. Y són dos Galilees: una dels 
gentils, conjunta a la ciutat de Tiro, y de aquesta ací no·s parla; altra, Galilea dels 
juheus, stà a la riba de la mar de Tiberia, y de aquesta scriu lo present evangeli.

Y la ciutat Nazareth se nomena, que «flor» se interpreta. Era decent misteri que Jesús, 

mundísima flor, se concebés en Nazareth, qui és flor, y de flor y dins flor, que és la 
verge Senyora nostra, y en temps de flors, perquè prengam la flor en flor, y dins la flor, 
y entre flors, y en temps de flors.

Flor se diu lo Senyor per la sua elegant excelsa bellea, per la sua conversació suau, 
odorífera, perquè·n tot lo món scampà la odor de la sua evangèlica doctrina, y donà lo 

fruyt en l’arbre de la creu, en lo mont de Calvari.
Florí aquesta flor en la concepció, aparegué en la nativitat, enmarcí’s en la passió, 

secà’s en la mort, tornà a florir molt més bella en la resurrectió.

 en] en add. VB. Ometem la preposició repetida.  |   diu] deu B. Seguim V.  |   concepció] conceptió B. 
Seguim V.

- en1 ... vida]  Cfr. amb el text llatí: «Et ideo similiter eadem aetate, eodem millenario, eodem mense, et 
eadem feria passus est, revolutis XXXIII annis» (VCC, 18a).  |  - que1 ... pendre]  Cfr. la traducció ampliada 
de Corella amb el text llatí: «quia venturus erat in Virginem» (VCC, 18b).  |   Tiro]  Om.: «quam Salomon 
dedit regi Hiram» (VCC, 18b).  |  - perquè ... flors2]  Cfr. amb el text llatí: «et sic accipiemus florem, de 
flore, in flore, inter flores» (VCC, 18b).  |  - Flor ... Calvari]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: 
«Dicitur autem flos Jesus, propter sanctae conversationis pulchritudinem et decorem, propter bonae opinionis 
suavitatem et odorem, propter passionis fructum, et conversationis fidelium utilitatem» (VCC, 18b).  |   secàs 
... mort]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 18b).  |  molt ... bella]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 18b).





Donchs, si vols aquesta flor atényer, en la sua odor segueix los seus vestigis fins que 
atengues collir lo seu fruyt en lo mont de Calvari.

No volgué lo Senyor, axí com los altres reys de la terra, elegir gran ciutat per a les 
noces que ab natura humana celebrava, mas Nazareth, ciutat poca, perquè·ns donàs de 
humilitat exemple; mas volgué morir en gran y excelsa ciutat cantada y nomenada, per 

mostrar-nos que no tingam vergonya per amor y honor sua sofferir penes y opprobris.

[3. DELS MOTIUS PER  QUÈ CRIST  VOLGUÉ  NÀIXER D’UNA VERGE]

Tramés fon lo gloriós àngel a verge no de les comunes, mas a special, alta, excelsa 
Verge, sola entre totes y sobre totes y principi de les vèrgens.

Volgué lo Senyor ésser concebut hi nàixer de verge. Primerament, segons sant Bernat, 
{16d} que no convenia que de Déu altra que verge fos mare; y si verge concebre y parir 

devia, que a Déu concebés y parís era decent cosa.
Segonament, segons Joannes Damascenus, que aquell qui tenia en lo cel Pare y no 

mare, tingués en la terra mare y no pare.
Terçament, segons diu sant Agostí, que significava que nosaltres, fills adoptius, 

naixeríem de la Sgleya, sposa sua, verge mare nostra.

Quartament, diu sant Crisòstom: «Axí com Adam fon de terra verge, axí lo segon 
Adam, Jesús, Déu y Senyor nostre, de la senyora Maria verge.»

Cinquenament, diu sant Jerònim: «Axí com per Eva fon la perdició de natura humana, 
axí la reparació per Maria verge.»

Vench lo gloriós archàngel a Maria verge, sposada de Joseff, home de la davítica casa. 

Per què fon casada la nostra Senyora, en lo capítol del seu sposalici havem dit largament 

 los] lo VB. Esmenem la forma de l’article atenent a la concordança de nombre.  |   tingam] tinguam B. 
Seguim V.  |   Sgleya] Sglésia B. Seguim V.

 Vench ... casa] Lc 1, 26-27: In mense autem sexto, missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilaeae, 
cui nomen Nazareth, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David: et nomen 
virginis Maria.

 exemple]  Om.: «ut nos doceret semper humilia loca eligere» (VCC, 19a).  |  en ... nomenada]  Cfr. amb el text 
llatí: «in civitate Jerusalem magna» (VCC, 19a).  |  - mas ... vèrgens]  Cfr. amb el text llatí: «sed virginem 
mente, virginem corpore, virginem professione» (VCC, 19a).  |  - Primerament ... cosa]  Sant Bernat de 
Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, De laudibus Virginis 
matris,  homilia II (PL 183, cols. 0061C-D).  |  - Damascenus ... pare]  Font no localitzada.  |  
- Terçament ... nostra]  Sant Agustí, De sancta virginitate, c.VI (PL 40, col. 0399).  |  - Quartament ... 
verge]  Cfr. amb el text llatí, en què no consta l’atribució a sant Joan Crisòstom: «Quarta, ut sicut primus 
Adam de terra virgine factus fuerat, ita secundus Adam de Virgine homo fieret» (VCC, 19a). La idea, 
recurrent en els comentaris del Gènesi, es localitza, entre altres autors, en sant Eucheri Lugdunense, 
Comentarii in Genesim, l.I (PL 50, col. 903D); sant Isidor de Sevilla, Mysticorum expositiones 
sacramentorum seu quaestiones in Vetus Testamentum, c.II (PL 83, col. 214A); sant Beda, In pentateuchum 
commentarii, Expositio in primum librum Mosis, c.II (PL 91, col. 203D-204A); o Raban Maur, Commentaria 
in Genesim, l.I, c.X (PL 107, col. 470A).  |  - Cinquenament ... verge]  Cfr. amb el text llatí, en què no 
figura l’atribució d’aquest passatge a sant Jeroni: «Quinta, ut sicut per Evam virginem facta fuit humani 
generis perditio, ita per Mariam virginem fieret ejusdem reparatio» (VCC, 19a).  |   home ... casa]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 19a).





les causes. No sens causa nomena l’espòs lo evangelista, perquè entre tots los passats, 
presents y sdevenidors era de virtuts excelses home. Y lo seu nom «augment» significa, 
que augmentant en virtuts passà tots los altres, y tal era mester perquè testificàs la 
virginitat de la sua sposa.

Y considera quatre hòmens de aquest nom, tots de gran excel·lència: lo primer, fill de 

Jacob, lo gran patriarcha, lo qual, ab gran prudència, provehí en la fam sdevenidora y 
regí los regnes de Egypte; lo segon és lo spòs de la nostra Senyora, en lo qual, entre les 
altres virtuts, resplandeix temprança, votant virginitat per la sua sposa verge; lo terç fon 
Joseff de Arimathia, y nota la sua fortitud lo sagrat evangeli, dient: «Gosadament 
demanà a Pilat lo cors de Jesús, Déu y Senyor nostre»; en lo quart resplandeix justícia, y 

per ço Joseff Just se nomena.
Devia ser tal lo spòs de la verge Senyora, en lo qual les quatre virtuts cardinals 

resplandisen: prudència, temprança, fortitud y justícia, ensemps ab totes les altres.
Diu més lo evangelista: que de la casa de David era, per mostrar que·l Senyor de 

David devallava, segons havien profetizat {17a} los profetes; que, ab tot que·l Senyor 

era fill no de Joseff, mas de la senyora verge Maria, però, única filla de Joachim, no 
podia casar sinó ab home del mateix trib y casa.

[4. DE  LA PRIMERA INTERPRETACIÓ DEL NOM DE  MARIA:  ESTEL  DE  LA 
MAR  O IL·LUMINADORA]

Y mèritament se diu Maria lo nom de la Verge. Y aquest nom, sobre tots los noms 
aprés del de son Fill venerable, en tres significats se interpreta: en hebraich, «stela de la 
mar» o «il·luminadora»; en latí, «mar amarga»; en siríaca lengua, «senyora». Fon stela 

de la mar en la nativitat de son Fill, quand del cel stel·lat de virtuts naixqué lo raig y sol 
de justícia Jesús, Fill seu, lum que tot lo món il·lumina. Mar amarga fon en la sua 

 testificàs] testificats B. Seguim V.  |   resplandisen] resplandissen B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.

- Gosadament ... nostre] Mc 15, 43: venit Joseph ab Arimathaea nobilis decurio, qui et ipse erat 
exspectans regnum Dei, et audacter introivit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu.  |   Diu ... era] Lc 1, 27.

- No ... home]  Cfr. amb el text llatí, que atribueix el passatge a sant Bernat de Claravall: «Virum vero 
nominat (ut dicit Bernardus) non quia maritus, sed quia homo virtutis et justus erat, et ideo fuit testis 
legitimus» (VCC, 19a). La font del passatge és, en efecte, sant Bernat, Sermones de tempore et de sanctis, ac 
de diversis, Sermones de tempore, De laudibus Virginis matris, homilia II (PL 183, col. 0069B).  |  - que ... 
sposa]  Cfr. amb la VCC la traducció corelliana, que no s’ajusta totalment al sentit del text llatí: «per 
augmentum virtutum, dicitur, per quod continuus profectus virtutum innuitur» (VCC, 19a).  |  - lo ... Egypte]  
Cfr. amb l’original llatí la traducció de Corella, que il·lustra diferentment la prudència atribuïda al fill de 
Jacob: «Primus fuit filius Jacob, in quo notatur prudentia, quia somnia Pharaonis prudenter exposuit» (VCC, 
19a).  |  - en ... altres]  Cfr. amb el text llatí: «Tale itaque decebat habere nomen sponsum Virginis, in quo 
inveniretur mysterium omnis virtutis» (VCC, 19a).  |  - única ... casa]  Cfr. amb el text llatí: «fuit de eadem 
tribu cum Joseph, scilicet, de tribu ipsius David» (VCC, 19a).  |  - sobre ... Fill]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 19a).  |  - quand ... il·lumina]  Cfr. amb el text llatí la traducció amplificada de Corella: «tunc enim 
emisit radium totum mundum illuminantem» (VCC, 19a).





passió, passant dolor major que mort, perquè morint lo Fill ella no moria. Y aquest era 
lo coltell de Simeon, que la sua sacratíssima ànima travesava. Fon y és y serà 
eternament Senyora, seguda sobre totes angèliques jerarchies, de Jesús Déu, son Fill, a 
la part dreta.

És dita la Senyora nostra stela de la mar, en guiar los pecadors per les hones de 

aquesta mar treballada al sagrament de penitència, port en lo qual no perillen, y de aquí 
fins a la presència de son Fill los guia. Guià als tres Reys la stela, fins que veren y 
adoraren lo Fill en la sua falda. Y axí los pecadors en ella miren, com los qui naveguen 
miren la tremontana.

Diu sant Bernat: «No gires los ulls de la lum y resplandor de aquesta stela, si no vols 

que les hones de la mar te neguen.
»O, qualsevol qui tens experiència que fluctues y perilles en aquesta mar tempestuosa, 

mira aquesta stela, invoca Maria! Si avarícia, ira, supèrbia, si delectacions carnals te 
combaten, aquesta stela mira, invoca Maria. Si les hones de enveja te acabucen, si les de 
ambició en alt te leven, si los vents de mundanes pompes te combaten, si per 

desesperació adversitats te offenen, mira aquesta stela, invoca Maria. En tots los teus 
perills, en totes les tues angústies, en Maria cogita, Maria reclama; no {17b} comportes 
de la tua boca se’n vaja, del teu cor no·s parteixca, de la tua pensa no·s lunye.

»Y perquè impetres de la sua pietat suffragi, no dexes seguir los seus vestigis, y si no 
pots en les sues virtuts excelses, la sua humilitat no dexes. Seguint aquesta stela no 

perilles, y pregant a Maria no desesperes, y pensant en Maria no erres. Si ella·t guia, 
no·t pots finalment perdre; si és en la tua guarda, no pots res tembre; si ella t’ajuda, no·t 
canses; si t’és propícia, al port de salut arribes; y axí, en tu experimentes com Maria 
stela de la mar se nomena.»

Interpreta’s il·luminadora per la resplandor de la sua gràcia, per los exemples de la 

sua deífica vida, ab los quals tot lo món il·lumina.

 delectacions] delectations B. Seguim V.  |   enveja] ennueja VB. Esmenem la grafia.  |   no]  ne VB. 
Esmenem el mot per evitar l’ambigüitat. Cfr. amb el text llatí: «Ipsam sequens non devias» (VCC, 19b).

- passant ... travesava]  Cfr. amb el text llatí, que el traductor valencià amplifica també en aquest punt: «quia 
tunc ipsius animam pertransivit gladius» (VCC, 19a). L’al·lusió a la profecia de Simeó es basa en Lc 2, 35.   |  
- Fon ... dreta] Cfr. amb el text llatí: «sed domina in sua assumptione, quando super choros Angelorum est 
exaltata» (VCC, 19a).   |  - Diu ... nomena]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, 
ac de diversis, Sermones de tempore, De laudibus Virginis matris, homilia II (PL 183, cols. 0070D-0071A).  |  
- Si ... Maria]  Cfr. amb el text llatí: «Si jactaris superbiae undis, si ambitionis, si detractionis, si 
aemulationis, respice stellam, voca Mariam. Si iracundia, aut avaritia, aut carnalis illecebra naviculam 
concusserit mentis, respice stellam, voca Mariam. Si criminum immanitate turbatus, vel conscientiae foeditate 
confusus baratro desperationis incipias absorberi, respice stellam, voca Mariam» (VCC, 19b).  |   angústies]  
Om.: «in rebus dubiis» (VCC, 19b).  |   de ... lunye]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 19b).  |  - no1 ... 
dexes]  Cfr. amb el text llatí: «ne deseras conversationis exemplum» (VCC, 19b).  |   il·lumina]  Om.: «Unde 
de ea canit Ecclesia: cujus vita inclyta cunctas illustrat Ecclesias» (VCC, 19b). El fragment és cantat en l’ofici 
de Vespres del 8 de desembre i 23 de gener, dedicats, respectivament, a la immaculada concepció de Maria i a 
les esposalles amb Josep.





Diu sant Bernat: «Si leves lo sol, hon és lo dia? Si leves Maria, stela dels que 
naveguen, què roman, sinó ombra y mort y tenebres?».

O, clara y resplandent stela, de la qual és nat lo Sol de justícia qui tot lo món 
il·lumina! Y no van en tenebres aquells qui·l segueixen, mas ell los dóna lum de vida. 
Quina és, donchs, la lum, la claredat y resplandor de tan excel·lent stela, que ha parit al 

món lo Sol qui tot lo món il·lumina?

[5. DE  LA SEGONA  INTERPRETACIÓ: MAR  AMARGA]

És encara lo nom de Maria mar amarga en los pecadors qui·s peniden, quand les 
delectacions carnals converteixen en amargor de penitència.

Y és mar amarga perquè tostemps tingué present la pasió de son Fill sdevenidora; y 
aprés de la sua resurrectió gloriosa portà amarga vida en aquesta vall de làgremes per 

desig de veure son Fill en la celestial glòria.
Y és mar amarga, que de la mar totes les aygües proceheixen, y fetes dolces reguen la 

terra: totes les gràcies de la nostra Senyora naixen, en ella foren amargues per les dolors 
de la mort de son Fill en lo mont de Calvari, per les quals mereixqué que·ns impetràs de 
son Fill dolces gràcies; que, per los seus mèrits, lo riu de Parahís, son Fill Jesús, qui és 

nat de la font signada del seu verge ventre, l’à fet dolç, mansuet y benigne a nosaltres, 
peccadors miserab- {17c} les.

 quand] quant B. Seguim V.  |   carnals] carnales B. Seguim V.  |   pasió] passió B. Seguim V.  |   Senyora] 
Senyoria B. Seguim V.  |   impetràs] impetrats B. Seguim V.

 Y ... vida] Jn 8, 12: Iterum ergo locutus est eis Jesus, dicens: Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non 
ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae.

- Diu ... tenebres]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de 
sanctis, In nativitate B. V. Mariae sermo (PL 183, col. 0441B).   |   tenebres]  Om.: «Est quippe stella maris, 
hujus utique tenebrosi maris, ubi reptilia, quorum non est numerus [Sl 103, 25]. Plures stellas habet coelum: 
mare unam quae prae omnibus illis clarior, et melior est, micans meritis, illustrans exemplis» (VCC, 19b).  |  
 il·lumina]  Om.: «Qui hanc stellam sequitur, deviare non poterit nec errare» (VCC, 19b).  |  - quand ... 
penitència]  Cfr. amb l’original llatí: «faciens aquam carnalis delectationis converti in vinum compunctionis» 
(VCC, 19b).  |  - Y ... glòria]  Cfr. amb el text llatí: «Hoc etiam nomen convenit ei, in quantum mare 
praesentis seculi, in tota vita sua fuit sibi amarum et insipidum, propter desiderium videndi Filium in regno 
suo» (VCC, 19b).  |  - Y ... les]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que expandeix la comparació 
entre Maria i la mar, i l’estén a Jesús: «Item Latine derivatur a mari, in quantum in ipsa est confluentia 
omnium gratiarum, sicut omnia flumina confluunt ad mare» (VCC, 19b). La imatge de Maria com a «font 
signada», que Corella incorpora en aquest passatge i en l’oració que tanca el capítol (veg. p. 102,4-7), té el 
seu origen en Ct 4, 12: «Ets un jardí tancat, germana meua, esposa: / un jardí tancat,/ una font segellada», i és 
probable que el traductor valencià l’haja pouada de la tradició patrística, referida ja a Maria. Veg., per ex., 
Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de sanctis, In nativitate B. V. 
Mariae sermo. De aquaeductu (PL 183, col. 0442C): «Erat enim virgo sancta corpore et spiritu, cui 
specialiter esset dicere: Conversatio nostra in coelis est. Sancta inquam, corpore et spiritu, ne quid forsitan 
super hoc dubites aquaeductu. Sublimis equidem valde, sed nihilominus integerrimus manet. Hortus 
conclusus, fons signatus, templum Domini, sacrarium Spiritus sancti».





[6. DE  LA TERCERA  INTERPRETACIÓ: SENYORA]

És encara lo nom de Maria interpretat senyora, per lo seu general domini en lo cel, en 
la terra y en los infernals abissos: adoren-la en lo cel los àngels, tremolen en los inferns 
los diables. Y per ço, quand nos insulten, no·ns oblidem lo nom de Maria.

Diu sant Bernat: «No temen tant los atsetjats qualsevol exèrcit, per gran que sia, com 
los diables lo nom de Maria. Axí com del gran vent fuyg la pols y se scampa, axí com la 

cera acostada al foch se regala, axí les diabòliques potestats fugen, tremolen y se 
spanten del nom de Maria.

»Quand aquest saludable nom se nomena, fugen los dimonis, los peccadors troben 
vènia, los malalts medicina, los pusil·lànims fortalea, los affligits se aconsolen, segurs 
van los qui peregrinen.»

O podem expondre, en quant és mar amarga, la sua perfectíssima vida activa; stela de 
la mar il·luminada e il·luminadora la sua altíssima vida contemplativa; senyora per la 
cura y ànsia que semblant als prelats tingué dels apòstols y de tota la Esgleya.

[7. COM  GABRIEL  TROBÀ MARIA]

Vench, donchs, l’àngel Gabriel a la verge donzella Maria per denunciar-li que lo Fill 
de Déu amava la sua bellea y la volia per mare, y que fos contenta de rebre’l ab alegria, 

perquè donàs salut a tota natura humana.
Diu sant Bernat: «Benaventurada Maria, a la qual humilitat y virginitat no falliren! 

Aquella que lo Sant dels sants devia concebre, parir y ésser-li mare, perquè fos santa en 
lo cors y munde volgué Déu, son Fill, que fos verge, y volgué que fos humil perquè la 
sua pensa fos santa.

»De aquestes dos excel·lents perles ornada, y resplandent de corporal y spiritual 
bellea, per la sua pulcritud y gràcia en los cels fon coneguda, y tots los ciutadans de 
Parahís giraren los ulls a mirar aquesta tan excelsa donzella.

 quand] quant B. Seguim V.  |   Quand] Quant B. Seguim V.  |   pusil·lànims] pusil·lànimes B. Seguim V.  |  
 ànsia] ènsia B. Seguim V.  |  semblant] senblant B. Seguim V.  |   resplandent] resplandant B. Seguim V.

- És ... Maria]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix abreujant i defugint la literalitat: «Item est domina 
in tentationum subventione, liberans omnes de angustiis suo tempore. Potest quidem et vult subvenire, quia 
regina coeli est, et mater misericordiae. Hoc etiam nomen, scilicet domina, convenit ei in quantum ipsa 
domina existit, non tantum hominum in terra, verum etiam angelorum in coelo, et daemonum in inferno: et 
ideo in omni tentatione, et maxime contra infestationes daemonum invocanda est Maria» (VCC, 19b).  |  
- Diu ... Maria]  El passatge, que no hem pogut localitzar en l’obra bernardiana, és atribuït a l’abat de 
Claravall en el pseudo-bonaventurià (Conrad de Saxònia), Speculum B. Mariae Virginis (ed. Ad Claras 
Aquas, 1903), lec. 3, p. 29, d’on és possible que l’haja pouat Ludolf de Saxònia.  |  - Quand ... peregrinen]  
Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de sanctis, In 
assumptione B. V. Mariae, sermó IV (PL 183, col. 0430A).  |  -, Diu ... entrada]  Sant Bernat de Claravall, 
Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, De laudibus Virginis matris, homilia 
I (PL 183, col. 0060D), homilia II (PL 183, col. 0062A) i homilia III (PL 183, cols. 0071C-0072A).





»Y l’ànimo del Rey se inflamà axí en la amor sua que delliberà tra- {17d} metre-li 
per enbaxador hu dels majors àngels, lo qual entrà dins la cambra de la verge Senyora, 
qui en lo secret de la sua cel·la a Déu pregava. Stava la porta de la sua cambra per als 
hòmens tancada, per als àngels uberta. Y la porta de la sua pensa, per virginitat closa, a 
Déu sol, perquè fos son Fill, donà entrada.»

No la trobà l’àngel en la carrera, no en la plaça, mas sola y tancada, hi ab ella hi dins 
ella totes les virtuts hi gràcies.

Com podia star sola aquella a la qual tan altes contemplacions circuhien? Àngels la 
visitaven, los patriarques, reys y profetes, legint la Scriptura Sacra, li feyen companyia. 
Lavors menys stava sola, quand stimaven les gents que stava sola. Y perquè stava sola 

mereixqué aquesta angèlica visita, ab tan excel·lent enbaxada.
Diu sant Jerònim: «Sia petita la tua cel·la, que sol tu star-hi pugues, que si no y poden 

star hòmens, lavors hi poran star àngels, y tants sants com legint la sua vida ab tu 
comuniquen. Lig lo sagrat evangeli, scolta que·l Senyor te parla, y si repliques te respon 
y lo que demanes te declara. Parla ab los apòstols y comença als profetes, mira com stàs 

sol ab tan noble companyia.»
Diu sant Bernat: «May stich menys sol sinó quand stich tot sol.»
Stava la verge donzella, Senyora nostra, en devotíssima y alta oració tota elevada, 

pregant la divina clemència per la salut nostra, la qual se devia acabar prenent lo Fill de 

 del] de B. Seguim V.  |  tra- ... metre-li] trametri-li B. Seguim V.  |   companyia] companya B. Seguim V.  |  
 quand] quant B. Seguim V.  |   cel·la] celsa B. Seguim V.  |  pugues] pogues B. Seguim V.  |   àngels] èngels B. 
Seguim V.  |   companyia] companya B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.

- Stava ... entrada]  Cfr. amb el text llatí, que el traductor valencià abreuja: «Nec suspicandum est, quod 
apertum Angelus invenerit ostium Virginis, cujus in proposito erat hominum frequentias fugere, vitare 
colloquia, ne vel orantis perturbaretur silentium, vel continentiae castitas tentaretur. Clauserat itaque etiam 
illa hora suum super se habitaculum prudentissima Virgo, sed hominibus, non Angelis» (VCC, 20a).  |  
 gràcies]  A continuació, Corella omet aquest passatge de sant Joan Crisòstom: «Unde Chrysostomus: “Invenit 
Angelus Mariam, non foris vagantem, sed solitariam et contemplationi vacantem: et quia non quaesivit 
gratiam apud mundum, invenit gratiam apud Deum”» (VCC, 20a). Font no localitzada.  |  - Com ... 
enbaxada]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, en què aquest passatge figura atribuït a sant 
Ambròs de Milà, De virginibus, l.II, c.II (PL 16, col. 0210A): «Haec ad ipsos ingressus Angeli, inventa est 
domi in penetralibus sine comite, ne quis intentionem abrumperet. Neque enim comites faeminas desiderabat, 
quae bonas cogitationes habebat: quin etiam tunc sibi minus sola videbatur, cum sola esset, nam 
quemadmodum sola cui tot libri adessent, tot Archangeli, tot Prophetae? denique Gabriel ubi eam revisere 
solebat invenit» (VCC, 20a).  |  - Diu ... companyia]  Autor incert (sant Jeroni?), Epistolae, epístola XVIII 
(PL 30, col. 0186B). Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Habebis cellulam quae te solum capiat, 
imo non eris sola: angelica tecum turba versabitur; tot socii quot sancti: lege Evangelium, fabulatur tecum 
Jesus; replicabis Apostolos vel Prophetas; numquid poteris talem alium tuis sermonibus habere consortem?» 
(VCC, 20a).  |   Diu ... sol]  Aquest passatge, que no hem pogut localitzar en l’obra de sant Bernat, figura en 
sant Ambròs de Milà, Epistolae, epístola XLIX (PL 16, col. 1153D). En l’origen d’aquest aforisme sembla 
que hi ha aquest fragment de Marc Tul·li Ciceró, De officiis, l.III, 1: «P. Scipionem, Marce fili, eum, qui 
primus Africanus appellatus est, dicere solitum scripsit Cato, qui fuit eius fere aequalis, numquam se minus 
otiosum esse, quam cum otiosus, nec minus solum, quam cum solus esset».





Déu carn humana. Y legia y contemplava aquell parlar de Esaïes: «Concebrà una verge, 
y parrà fill, lo nom del qual serà “Déu és ab nosaltres.”» Pensava quina gràcia atenyeria 
que fos mínima serventa de aquesta verge.

Stava axí ab Déu unida la sua sacratíssima ànima que may en aquest món stigué 
alguna altra creatura. Y era decent cosa que a la hora que Déu volia éser natural Fill seu, 

unint-se corporalment ab les sues puríssimes sanchs, fent-se home, la sua ànima, per 
contem- {18a} plació excelsa, ab la divinitat de aquell qui volia ésser son Fill fos unida.

[8. MARIA,  PLENA DE  GRÀCIA]

En figura humana visible entrà Gabriel, seraphín àngel, y humil, agenollat davant la 
Verge, li explicà la deífica embaxada, dient: «Déu te sal, plena de gràcia! Lo Senyor és 
ab tu. Beneyta est tu en les dones!»

Aparent en humana forma, l’àngel mostrava que Déu, qui és sperit, encarnar se volia, 
y de les puríssimes sanchs de la verge donzella pendre verdadera forma, en la qual los 
humans ulls lo poguessen veure. Fabricà hun cors l’àngel elegant, gentil y clar per a 
explicar les instructions que del cel portava. Diu sant Agostí que ab luminosa cara y 
lúcides vestidures aparegué Gabriel a la verge Senyora; la incarnació li denuncia perquè 

primer lo conceba dins la pensa que dins lo ventre.
Mudà l’àngel quand la saludà lo nom de Eva, dient-li «ave»: Eva legida per lo 

contrari vol dir «ave». Ave «sens maledictió» significa, quasi dient: «O, sola Verge sens 
la maledictió de Eva, plena de gràcia! Totes les gràcies en tu se ajusten, a tu sola 
umplen, y umplint sobreïxen perquè·n prenguen los altres. Y no és maravella que sies 

plena de gràcia, que tendràs dins tu lo Actor de les gràcies. E si ara est plena de gràcia, 
quina serà la tua plenitud quand Déu, ton Fill, tendràs dins lo teu verge ventre?»

 legia] alegria B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «Unde etiam quidam dicunt, eam tunc actu legisse» (VCC, 
20b).  |  contemplava] contemplana VB. Esmenem l’error gràfic.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   unint-se] vivint-
se V. Seguim B. Cfr. amb el text llatí: «quando corporaliter sibi voluit uniri Verbum aeternum, tunc ipsa 
spiritualiter sibi fuerit unita in contemplationis actu» (VCC, 20a).  |   embaxada] enbaxada B. Seguim V.  |   les] 
los VB. Esmenem la forma de l’article atenent a la concordança de gènere.  |   quand] quant B. Seguim V.  |  
 quand] quant B. Seguim V.

- Concebrà ... nosaltres] Is 7, 14: Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum: ecce virgo concipiet, et 
pariet filium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel.  |  - En ... dones] Lc 1, 28: Et ingressus angelus ad eam 
dixit: Ave gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus.

- Pensava ... verge]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 20a).  |  - que ... creatura]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 20a).  |  - Diu ... Senyora]  Autor incert (sant Agustí?), Sermones ad populum, Classis III: 
Sermones de sanctis, sermó CXCV: De Annuntiatione Dominica, III (PL 39, col. 2108).  |  - Eva2 ... 
significa]  Addició explicativa de Corella (cfr. amb VCC, 20b).  |  - Totes ... gràcies]  Cfr. amb el text llatí: 
«quia aliis ad mensuram gratia datur; haec autem sola, gratiam quam nulla alia meruerat consecuta est, ut 
gratiae repleretur auctore» (VCC, 20b).





Diu sant Jerònym: «Tu sola est plena de gràcia, que als altres se donen particulars 
gràcies, però a tu sola plenitud de totes les gràcies.»

O, verdaderament plena de gràcia, per la qual, ab l’aygua abundant del Sant Sperit, se 
rega tota la Sgleya! Als cels has donat glòria, Déu a la terra, pau als hòmens, fe als 
idolatres, fi als vicis, orde de vida y sciència de virtuoses obres.

[9. COM  EL  SENYOR  ÉS AMB  MARIA]

Lo Senyor és ab tu. Aquell qui tens en la tua pensa serà en lo teu ventre, umplirà lo 
teu ventre aquell qui umple la tua pensa. És lo Senyor ab tu no solament per essència, 
potència y presència, axí com és en totes cre- {18b} atures; és ab tu no solament per 
gràcia, axí com és en les sanctes penses, mas és ab tu y en tu prenent de les tues 
puríssimes sanchs carn humana.

Hi considera, ànima devota, que, ab tot que la salutació angèlica sia a la nostra 
Senyora sobre totes les oracions agradable, però en special aquesta clàusula: «Déu és ab 
tu», li és singularment accepta, y per ço ab gran devoció deu ésser dita.

Era lo Senyor ab la verge donzella Maria per gràcia. Tramet-li l’àngel perquè son Fill 
volia ésser dins ella, y per ço és sobre totes les dones beneyta. Totes les dones, quand no 

són vèrgens, a la maledictió de Déu són subjectes: ab vergonya conceben, ab dolor 
pareixen; si eren vèrgens, la ley judaica les stimava maleytes per stèrils. De la una y de 
l’altra maledictió fon exempta la verge Senyora, perquè fon verge y mare. Y mèritament 
se diu beneyta, per la qual lo món de la general maledictió és delliure.

Y devem atendre que no poria ésser alguna altra salutació més digna, ni més accepta, 

ni més dolça ni agradable a la Senyora nostra, en les paraules de la qual y en cascuna 
paraula stan closos quasi infinits inexplicables misteris. Déu lo Pare ab la sua 
omnipotència la delliura y conforma que de tota maledictió sia exempta, y açò vol dir 
ave. Y lo Fill, qui és sapiència, la il·lustra que sia preclara stela que il·lumine lo cel y la 
terra, que significa lo nom de Maria. L’Esperit Sant, ab la sua divinal dolçor y gràcia, la 

féu axí graciosa y amable que algú no se’n vaja fallat de res que li demane, hi per ço diu 
l’àngel: «gràcia plena».

 est] és B. Seguim V.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.  |   sciència] sciències B. Preferible la lliçó de V. Cfr. amb el 
text llatí: «vitae ordinem, moribus disciplinam» (VCC, 20b).  |   umplirà] umplirar B. Seguim V.  |   quand] 
quant B. Seguim V.  |   conforma] conferma V. Seguim B. Cfr. amb el text llatí: «nam Deus Pater sua 
omnipotentia eam conformavit, ut esset immunis ab omni vae» (VCC, 20b).  |   no] non VB.

 Lo ... tu] Lc 1, 28.

- Diu ... gràcies2]  El passatge pertany en realitat a Pseudo-Jeroni (Pascasi Radbert), Epistolae, 9: Ad 
Paulam et Eustochium, De assumptione beatae Mariae Virginis (PL 30, col. 127A).  |   ab ... conceben]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 20b).  |   mare]  Om.: «Unde ipsa primiceria Virginum, dum primo virginitatem 
suam Deo obtulit, maledictum Legis abolevit» (VCC, 20b).  |   nostra]  Om.: «quam ipse Deus Pater dictavit, 
et per Angelum ei destinavit» (VC, 20b).  |   Maria]  Om.: «quod sonat idem quod maris stella» (VCC, 20b).





Y dient: «Déu és ab tu», significa aquella unió ineffable que fa Déu ab natura 
humana, la qual en ella y de les sues puríssimes sanchs tota la sancta Trinitat acabà dins 
lo seu verge ventre, quand ab la substància de la sua mundíssima carn se uní natura 
divina en unitat de persona, {18c} axí que l’home fon Déu perquè Déu se féu home.

Quin fon lo goig que sentí a aquella hora la verge donzella, per lengua de alguna 

creatura explicar no·s poria. Quasi dient l’àngel per aquestes paraules: «Est tu beneyta 
en les dones; est beneyta y excel·lent sobre totes les creatures en lo cel y en la terra.» Y 
per la benedictió del fruyt del seu ventre totes les benedictions li vénen. Aquest és lo 
fruyt que dóna vida eterna a tots los qui per fe y caritat lo mengen.

[10. COM  MARIA FOU TORBADA]

Ohida la humil verge donzella la salutació de l’àngel, fon torbada, y no respòs alguna 

paraula. No fon torbada per incredulitat alguna, axí com Zacharies, ni fon torbada de la 
visió angèlica, que acostumat havia veure àngels; però fon torbada, diu sanct Crisòstom, 
perquè en nova manera li aparegué l’àngel: en figura humana lúcida, clarejant e 
luminosa, y aquesta gran lum li portà una turbació temerosa.

Segonament, diu sant Ambròs, fon torbada per la virginal pudicícia; haver temor a 

qualsevol humana figura és propi de les vèrgens.
Terçament, diu sant Gregori, per la salutació nova, nunqua ohida ni lesta en tot lo 

discurs de la Sacra Scriptura, la qual per a ella sola eternament stava guardada en lo 
archiu de la divina sapiència.

 sancta] santa B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   Ohida] Ohide B. Seguim V.  |   virginal] 
virginital B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «propter virginalis pudicitiae verecundiam» (VCC, 21a).

 Ohida ... torbada] Lc 1, 29: Quae cum audisset, turbata est in sermone ejus, et cogitabat qualis esset ista 
salutatio.

- Y ... mengen]  Cfr. amb el text llatí: «Per: Benedictus fructus ventris tui, benedicitur et extollitur 
excellentissimus fructus ventris virginalis, qui omnem creaturam vivificavit, sanctificavit, et in aeternum 
benedixit» (VCC, 21a).  |   Zacharies]  Om.: «vel alia ratione culpabili» (VCC, 21a).  |  - diu ... temerosa]  
Font no localitzada.  |   temerosa]  Om.: «Unde cantatur: Et expavescit Virgo de lumine» (VCC, 21a). Breviari 
romà, festa de l’Anunciació (25 març), 2n responsori.  |  - haver ... vèrgens]  Cfr. amb el text llatí la 
traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii 
secundum Lucam, l.II (PL 15 col. 1555C): «quia (ut dicit Ambrosius) trepidare virginum est, et ad omnes viri 
ingressus pavere, omnes viri affatus vereri» (VCC, 21a).  |  - Terçament ... sapiència]  Cfr. la traducció de 
Corella amb el text llatí, que atribueix també aquesta tercera causa a sant Ambròs, Expositio evangelii 
secundum Lucam, l.II (PL 15, cols. 1555D-1556A): «Tertio, propter novae salutationis formam, quam sermo 
ejus ingerebat. Unde Ambrosius: “Benedictionis novam formulam mirabatur, quae nusquam est ante aperta: 
soli Mariae salutatio haec servabatur”» (VCC, 21a).





Quartament, diu sant Agostí, perquè l’àngel axí la magnificava; les santes persones 
humils y mansuetes lavors temen y recelen, quand les lohen.

Fon, donchs, torbada per vergonya honesta y virtuosa, y no axí torbada que gens 
perdés lo arbitre del que elegir devia. Y per ço, axí com a prudent, discreta y 
vergonyosa, no respòs alguna paraula, pensant en si mateixa la novitat de aquesta 

salutació nunqua ohida. Y, prudentíssima, dins si lo parlar de l’àngel examinava, 
recordant que·ls àngels no acostumaven saludar-la en tals paraules.

Y perquè l’àngel de tres excel·lències la loava, no podia la humil Verge no {18d} 
torbar-se, dient-li «ave, gràcia plena», que·l Senyor era ab ella, que sobre totes les dones 
era beneyta. Y no podia la humil verge donzella ohir laors tan excelses sens torbació de 

prudent honesta vergonya, perquè lo verdader humil acostuma tenir vergonya quand lo 
loen.

Diu sanct Bernat: «Que fos torbada, fon virginal vergonya, y fortitud que no fos 
perturbada, y lo no respondre fon discreció y gran prudència.»

[11. DEL SENTIT  EN QUÈ MARIA TROBÀ GRÀCIA DAVANT  DE DÉU]

Mirant hi atenent lo ben instrohit enbaxador àngel les dubtoses cogitacions per 

humilitat profunde de la verge donzella, coneixent la causa per què stava torbada, 
benignament la consola, hi dient-li que no tema per lo propi nom la nomena, mostrant 
que bé la coneixia, y que a ella sola venia la sua enbaxada, y que lo seu nom bé·l sabia, 
mas que la santa Trinitat li posava novament aquell nom de «gràcia plena», perquè volia 
que totes les gràcies en ella y dins ella se ajustassen.

«No temes, Maria –diu lo benaventurat àngel–, ni hages recel ni temença que yo tant 
y tan magníficament te loe. No solament est plena de gràcia, mas la gràcia que per a tot 
lo món Eva havia perduda, tu l’às trobada, ni alguna altra creatura sinó tu trobar la 
podia. De què has temor?, puys Déu omnipotent, qui t’à creada, te dóna aquesta 

 perquè] perquè·l VB. Esmenem per evitar la repetició de l’article.  |   temen] tenen B. Seguim V. Cfr. amb el 
text llatí: «sanctae enim mentes humilium, quanto amplius laudibus attoluntur, tanto magis timent» (VCC, 
21a).  |  quand] quant B. Seguim V.  |   torbada] trobada B. Preferible la lliçó de V. Cfr. amb el text llatí: 
«Turbata ergo fuit ex verecundia virtuosa et honesta; sed non perturbata» (VCC, 21a).  |   perdés] pardés B. 
Seguim V.  |   torbar-se] trobar-se B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «non poterat humilis domina non turbari» 
(VCC, 21a).  |   quand] quant B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   tan] om. B. Seguim V.  |   món] 
mun B. Seguim V.  |   te] de V. Preferible la lliçó de B. El contrast amb el text llatí no resulta útil en aquest 
punt, per tractar-se d’una addició de Corella.

- No ... podia] Lc 1, 30: Et ait angelus ei: Ne timeas, Maria: invenisti enim gratiam apud Deum. 

- Quartament ... lohen]  Cfr. amb el text llatí, en què no consta l’atribució del passatge a sant Agustí: 
«Quarto, propter laudationis excellentiam, qua Angelus in suo sermone eam laudavit: sanctae enim mentes 
humilium, quanto amplius laudibus attolluntur, tanto magis timent» (VCC, 21a).  |  - y2 ... devia]  Cfr. amb el 
text llatí: «sed non perturbata» (VCC, 21a).  |  - Diu ... prudència]  Sant Bernat de Claravall, De laudibus 
Virginis matris, homilia III (PL 183, cols. 0075D-0076A).  |  - mostrant ... ajustassen]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 21a).  |  - ni1 ... loe]  Cfr. amb el text llatí: ««nec de laudibus quas tibi dixi verecunderis: 
est enim veritas in eis» (VCC, 21a).  |  -, De ... casta]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 21a).





plenitud de gràcia no solament per a tu, mas per a tota natura humana; has-la trobada ab 
lum de pura consciència, en lanterna de humilitat profunde, fabricada de virginitat 
púdica y casta.

Diu sant Crisòstom: «Aquesta gràcia, la tua humilitat l’à trobada, que als humils dóna 
lo Senyor la gràcia.»

Diu sant Gregori: «Trobà la verge donzella la gràcia en lo conspecte de la magestat 
divina; ab la puritat de la sua verge pudicícia, ornant la sua ànima, preparà a Déu 
gratísim habitacle.»

Has trobat la gràcia tu, Verge humil, mansueta, por- {19a} tant los ulls baxos, la qual, 
Eva, ab elevada vista, havia perduda. Has trobat la pau de Déu ab los hòmens, la 

destructió de la mort nostra y la reparació de nostra vida. Venint en tu, y per tu, y 
passant per tu vol lo omnipotent Déu natura humana rembre; de tu vol que hixca la Lum 
que lo món il·lumine y que mort lo resuscite. Y per ço, plena de gràcia, has trobat gràcia 
per al món, qui l’avia perduda.

Diu sant Agostí: «O, Maria, verge Senyora!, en lo conspecte de la magestat divina has 

trobat gràcia, la qual has pogut meréixer que per tot lo món se scampe.»
Y no sens causa diu lo gran enbaxador que l’à trobada; no diu que és sua, mas que l’à 

trobada. La cosa que algú stima pròpia, té-la guardada, però la que·s troba cerqua de 
tornar-la al qui l’avia perduda; axí, la verge Senyora no solament per a ella, mas per a 
tot lo món ha trobat la gràcia, la qual per a tot lo món Eva havia perduda. Tengut és de 

restitució aquell qui·s troba la cosa perduda.
Eva perdé la gràcia, Maria la trobà. De haver-la trobada, los peccadors li pagam grans 

trobadures: aquella dignitat de Mare de Déu que té per nosaltres, puys Déu infinit, 

 lanterna] laterna V. Seguim B.  |   donzella] donzelia V. Seguim B.  |  magestat] majestat B. Seguim V.  |   gratísim] 
gratíssim B. Seguim V.  |   gràcia] gràtia B. Seguim V.  |   elevada] levada B. Seguim V.  |   pròpia] pròpria B. 
Seguim V.  |   pagam] pagan B. Seguim V.

- als ... gràcia] 1Pe 5, 5: Similiter adolescentes subditi estote senioribus. Omnes autem invicem humilitatem 
insinuate, quia Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Veg. també Jm 4, 6.

- Diu ... gràcia]  Cfr. amb el passatge equivalent del text llatí, que Corella redueix a la mínima expressió: 
«Quasi diceret, secundum Chrysostomum: Qui apud Deum meretur gratiam, non habet quid timeat. Invenisti, 
inquit, quo merito? Certe humilitate, pudicitiae castitate, et conscientiae puritate. De primo dicit 
Chrysostomus: “Qualiter quisque gratiam reperiret, nisi mediante humilitate, nam humilibus Deus dat 
gratiam”» (VCC, 21a). Aquests passatges, que no hem pogut localitzar en l’obra de Crisòstom, figuren en la 
Catena aurea augustiniana, segons Lc 1, 30-33.  |  - Diu ... habitacle]  Font no localitzada. El passatge figura 
també, atribuït al doctor Graecus, en la Catena aurea, segons Lc 1, 30-33.  |   habitacle]  Om.: «et non solum 
caelibatum inviolabilem reliquit; sed etiam immaculatam conscientiam custodivit» (VCC, 21a).  |  - Verge 
... perduda]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 21a).  |  - Diu ... scampe]  Aquest passatge, que no hem pogut 
localitzar en l’obra de sant Agustí, figura també atribuïda al bisbe d’Hipona en el pseudo-bonaventurià 
(Conrad de Saxònia), Speculum B. Mariae Virginis (ed. Ad Claras Aquas, 1903), lec. 3, p. 27.  |   la ... 
perduda] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 21b).  |  -, Eva ... home]  Cfr. amb el text llatí, que Corella 
tradueix amb certa llibertat: «gratiam vero quam Eva perdidit, Maria invenit, non solum pro se, sed et pro 
nobis, imo etiam propter nos; quia si nos peccatores non fuissemus, Deus de ipsa carnem non sumpsisset» 
(VCC, 21b).  |   trobadures]  Gratificació que es dóna al qui troba una cosa i la restitueix al qui l’havia perduda 
(DCVB, s.v. trobadures).





misericorde, per rembre les nostres culpes de les sues puríssimes sanchs y dins lo seu 
verge ventre s’és fet home.

Anem, donchs, los peccadors ab ferma sperança a demanar la gràcia, la qual té per 
nosaltres. Ab devotes oracions y làgremes suppliquem la sua pietat que la’ns 
comunique, puys la té per nosaltres y per a nosaltres. Piadosa és, justa y misericorde; no 

donarà repulsa a nostres humils pregàries.
Diu sant Bernat: «A tots és benigne, a tots se comunica, a tots obre lo si de la sua 

misericòrdia, perquè de la plenitud de la sua gràcia tots ne prenguen: redempció los qui 
stan presos, sanitat los malalts, los trists consolació, {19b} los peccadors vènia, los 
just[s] gràcia, los àngels alegria, tota la santa Trinitat laor e glòria.»

«O, fillets meus! –diu ell mateix sant Bernat–, aquesta és dels peccadors scala, 
aquesta és la mia gran sperança, tota la fortitud mia. No és possible, si humilment per 
nosaltres és suplicada, que a nostres misèries no socórrega. Poder y voler no li fallen: de 
Parahís és reyna, y Mare de misericòrdia.

»Considerem ab elevada pensa ab quina affectió vol Déu, son Fill, que honrrem 

aquesta verge Senyora, mare sua, que si tenim alguna sperança, algun bé, alguna salut, 
siam certs que tot nos ve de la plenitud de la sua gràcia, perquè no delliberà donar-nos 
algun do que per les sues mans no passe.»

[12. DE  LA INTERPRETACIÓ  DEL  NOM  DE JESÚS]

«La gràcia has trobada –diu lo enbaxador àngel–, que lo Actor de la gràcia concebràs 
en lo teu verge ventre. Concebràs sens peccat ni màcula y parràs Fill sens dolor y 

tristícia, y concebent y parint tostemps seràs verge. Concebràs en lo ventre aquell qui 
has concebut en la pensa. Y axí·l devem nosaltres concebre: per fe, per devoció y per 
virtuoses obres. Y lo nom del Fill nomenaràs Jesús, que “salvador” significa.»

No diu que aquest nom li impose, perquè eternament ja li era imposat per lo etern 
Pare, per la propietat sua que havia [a] salvar natura humana.

 suppliquem] suppliquen B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «piis fletibus et devotis orationibus pulsemus» 
(VCC, 21b).  |   propietat] proprietat B. Seguim V.

- La ... significa] Lc 1, 31: Ecce concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum.

- Diu ... glòria]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de 
sanctis, Sermo de duodecim praerogativis B. V. Mariae (PL 183, col. 0430D).   |  - O ... mia2]  Sant Bernat 
de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de sanctis, In nativitate B. V. 
Mariae sermo: De aquaeducto (PL 183, col. 0441D).  |  - No ... misericòrdia]  Sant Bernat de Claravall, 
Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, sermó II: De spiritualibus nuptiis in 
evangelica historia designatis (PL 183, col. 0159D).  |  - Considerem ... passe]  Sant Bernat de Claravall, 
Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de sanctis, In nativitate B. V. Mariae sermo: De 
aquaeducto (PL 183, col. 0441A-B).  |  - No ... humana]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de 
Corella: «Non dicit impones, quia hoc nomen ab aeterno fuit a Deo Patre impositum, et per Angelum Mariae 
et Joseph, ac per eos aliis divulgatum. Hoc etiam nomen impositum est, secundum proprietatem futuram, quia 
salus humani generis futura erat per Jesum, qui salus interpretatur» (VCC, 21b).





Y per ço, dix l’àngel a Joseff quand del prenyat de la sua verge sposa dubtava: 
«Nomenaràs lo seu nom Jesús; ell salvarà dels peccats lo seu poble, aquells qui per fe y 
bones obres seguiran los seus vestigis.»

Y en aquest nom verdader Déu se mostra, que a sol Déu sguarda que dels peccats 
salve. Salvarà no solament lo seu judaich poble, mas tots aquells qui per verdadera fe a 

la sua pietat se acosten.
Jesús salvador, plàcia’t que en lo teu poble a mi, miserable peccador, y acullgues, 

perquè dels meus pecats me salves!

[13. DEL SENTIT  DE LA MAGNIFICIÈNCIA DE  JESÚS]

Aquest serà gran {19c} no de aquella magnitud que diguí de Johan a Zacharies, son 
pare.

Diu sant Ambròs: «Johan fon gran home en lo divinal conspecte; Jesús, gran, Fill de 
Déu, Déu y home.»

Diu que serà gran: ja era gran, que major ésser no podia, y eternament era gran, egual 
ab lo Pare; mas, per la granea y magnitud que eternament Déu tenia, feya gran a natura 
humana per gràcia, unint-la ab si en unitat de supòsit, per la qual unió novament era Fill 

de la Verge, senyora nostra Maria.
Gran serà, hi lo seu nom serà Fill de l’Altisme, Fill de Déu natural, qui és verdader 

Altisme. És l’ome alt entre les corporals creatures, l’àngel més alt, nostre Senyor Déu 
Altisme.

 quand] quant B. Seguim V.  |   dels] de les B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

 Nomenaràs ... poble] Mt 1, 21: Pariet autem filium: et vocabis nomen ejus Jesum: ipse enim salvum faciet 
populum suum a peccatis eorum.  |   Aquest ... gran] Lc 1, 32: hic erit magnus, et Filius Altissimi vocabitur, et 
dabit illi Dominus Deus sedem David patris ejus: et regnabit in domo Jacob in aeternum.  |   Gran ... lAltisme] 
Lc 1, 32.

 Y ... dubtava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 21b).  |  - Salvarà ... acosten]  Cfr. amb el text llatí, que 
atribueix aquest fragment a sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 4, 7 (PG 57, col. 47): «ut ait 
Chrysostomus: “Populus Christi, non tantum natio Judaeorum est, sed omnes quoque qui ad eum veniunt, 
ejusque agnitioni donantur”» (VCC, 21b).  |   pare]  Om.: «de quo etiam praedictum fuerat: erit enim magnus 
coram Domino» [Lc 1, 15] (VCC, 21b).  |  - Diu ... home]  Sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii 
secundum Lucam, l.II (PL 15, cols. 1556A-B).  |  - Diu ... Maria]  Cfr. la traducció de Corella amb el text 
llatí: «Dicit autem: hic erit magnus, non quod ante partum Virginis non fuerit magnus (semper enim fuit 
magnus Deus) sed futurus erit magnus homo; quia magnificentiam quam habuit Filius Dei aeternaliter per 
naturam, accepturus erat filius Virginis ex tempore per gratiam, et aeternaliter habiturus, ut una sit persona 
homo et Deus» (VCC, 22a).  |   Maria]  Om.: «Et bene magnus, qui Filius Altissimi merebitur appellari» 
(VCC, 22a). El traducció valencià omet aquest fragment per evitar la repetició, atés que la idea que expressa 
es reprén a continuació en la VCC.





[14. DEL  SIGNIFICAT  DE  LA CADIRA DE DAVID  I  DE  LA CASA DE 
JACOB]

Y ha-li donat lo Senyor Déu la cadira: lo regne de David, son pare.
Diu Beda: «Perquè havia dit l’àngel que seria Fill de l’Altisme, ara diu que David és 

son pare, per mostrar natura divina, natura humana: una divina persona.»
Donar-li-ha lo Senyor Déu la cadira de David; no la temporal, que axí com David 

regne, mas la celestial y eterna, de la qual lo regne de David fon mística figura.

Diu Beda: «Pres lo Senyor lo regne de David y cadira, que axí com David ab 
instruments de música, hymnes, modulacions a laor de Déu los juheus incitava, axí lo 
Senyor ab innumerables miracles y deífica doctrina convidava a les noces del celestial 
Regne.»

No parla ací l’àngel del temporal regne, del qual dix lo Senyor davant Pilat: «No és 

de aquest món lo meu Regne», ni volgué la potestat y jurisdictió real exercir lo Senyor 
en lo seu judaich poble, ab tot que, en quant home, per dret hereditari li pertanyia. Mas 
parla del spiritual Regne de la militant Sgleya y de la trunfant en la eterna glòria, de la 
qual militant y triünfant Sgleya fon la ciutat de Jerusalem, hon regnà David, figura.

Y regnarà en la casa de Jacob eternament. Hi manifestament se {19d} mostra que de 

la temporal casa de Jacob no parla, perquè diu que serà etern lo seu Regne; regna en los 
seus elets en lo celestial Regne.

En la casa de Abraam hi de Ysaach, Ysmael e Esaú reprovats foren; en la casa de 
Jacob tots sos fills que sien salvats los doctors opinen; que, ab tot que alguns d’ells 
peccaren, de sos peccats feren penitència. Jacob «subplantador» se interpreta. Regna lo 

Senyor en aquells qui supplanten y senyoregen los vicis, y les passions carnals a la rahó 
tenen subjectes, y regna lo diable en aquells als quals los vicis senyoregen.

Regnarà, donchs, no solament en la davítica casa, mas en la casa de Jacob, y sobre tot 
lo poble que de Israel se nomena, no per carnal successió de linatge, mas per successió 
de fe verdadera. Regnaran ab lo Senyor tots aquells qui de Jacob y de David han seguit 

la fe y bones obres, y en aquests serà etern lo seu Regne: de present, per gràcia, y en lo 

 hereditari] heriditari B. Seguim V.  |  pertanyia] pertanya B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «cui tamen 
debebatur regnum Judaeorum, jure haereditario» (VCC, 22a).  |   penitència] penitèntia B. Seguim V.

 Y ... pare] Lc 1, 32.  |  - No2 ... Regne] Jn 18, 36: Respondit Jesus: Regnum meum non est de hoc mundo. Si 
ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent ut non traderer Judaeis: nunc autem 
regnum meum non est hinc.  |   Y ... eternament] Lc 1, 32. 

- Diu ... persona]  Beda, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 0317D).  |  - Diu ... Regne]  
Beda, In Marci evangelium expositio, l.III, c.XI (PL 92, col. 0242D).  |  - Mas ... figura]  Cfr. amb el text 
llatí la traducció sintètica de Corella: «sed loquitur de regno spirituali Ecclesiae triumphantis, quod figuratum 
fuit per regnum David temporale, sicut et coelestis Jerusalem per temporalem. Et sicut David regnavit in 
regno temporali, ita et Christus regnabit in spirituali et coelesti, quia regnabit in Ecclesia, hic in via et in 
patria» (VCC, 22a).  |   casa]  Om.: «id est, in tribu Juda» (VCC, 22a).  |   nomena]  Om.: «et in tota Ecclesia, 
et in omnibus electis» (VCC, 22a).  |   obres]  Om.: «qui ipsi sunt spiritualis et aeterna sedes David, et domus 
Jacob» (VCC, 22a).





sdevenidor, per glòria. O, benaventurats aquells en los quals lo Senyor regna, perquè ells 
ab ell regnen!

[15. DE  L’ETERNITAT  DEL  REGNE  DE CRIST]

Y no haurà fi lo seu Regne. No solament del Senyor en quant Déu, mas en quant 
home no haurà fi lo seu Regne sobre·ls hòmens y sobre·ls àngels. No pot defallir aquest 
Regne, no·s pot corrompre ni perdre; regnarà lo Senyor en lo setgle dels setgles.

Diu sanct Bernat: «O, benaventurat aquell Regne en lo qual los reys congregats a loar 
convenen aquell Rey y home qui sobre tots los reys y sobre tots los senyors regna! De la 
contemplació y vista de aquest Rey splendidíssima, axí com lo sol, los justs 
resplandeixen. O, si de mi, peccador miserable, quand vendrà en lo seu Regne lo Senyor 
se recorda, qu·entre·ls dolços cants dels seus elets yo pogués mesclar la poqueta veu 

mia!»

[16. COM  S’HA D’ INTERPRETAR  «NO CONEC  VARÓ»]

Tan grans excel·lències y en tal or- {20a} de pronunciades havia ohit de l’àngel la 
verge donzella que tenia rahó de creure lo que·l celestial enbaxador li prometia.

Però tenia recel que, volent la divina magestat que fos mare, no hagués a perdre la 
mundícia de la virginitat que havia votada. Y per ço, del modo del seu concebre li 

demanà, dient: «Com se farà que de fill sia mare?, que yo no conech home. Vot tinch y 
ferm prepòsit eternament servar virginitat sancta», quasi dient: «Al que·m dius, en tot 
done fe y crehença, però com se farà que fill conceba y parexca y lo vot de la virginitat 
que tant stime no trenque?»

 sanct] sant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   farà] ferà B. Seguim V.

 Y ... Regne] Lc 1, 33: et regni ejus non erit finis.  |   Com ... home] Lc 1, 34: Dixit autem Maria ad angelum: 
Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco?

- Diu ... mia]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de 
tempore, De laudibus Virginis matris, homilia IV (PL 183, cols. 0079D-0080B).   |   resplandeixen]  Om.: «in 
regno Patris eorum» (VCC, 22b).  |  9-11 O ... mia]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb què resol 
Corella la darrera part d’aquest passatge bernardià: «“O si et mei peccatoris meminerit Jesus in beneplacito 
populi sui, cum venerit in regnum suum! O si me in illa die, quando traditurus est regnum Deo Patri, visitari 
dignabitur in salutari suo, ad videndum scilicet in bonitate electorum suorum, ad laetandum in laetitia gentis 
suae, ut laudetur etiam a me cum haereditate sua! Veni interim Domine Jesu; aufer scandala de regno tuo, 
quod est anima mea, ut regnes, qui debes, in ea; quia tu es ipse Rex meus et Deus meus, qui mandas salutes 
Jacob” haec Bernardus» (VCC, 22b).  |  - Tan ... prometia]  Cfr. amb el text llatí, que recorre en aquest 
punt a sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 1558B): «Et cum Angelus 
retulisset tanta, Maria perplexa fuit, quia, secundum Ambrosium, neque non credere debuit Angelo, neque 
tam temere usurpare divina» (VCC, 22b).  |   sancta]  Om.: «quia quamvis desponsata erat, tamen se nunquam 
nupturam, neque virum cognituram certissime sciebat. Et ita fuit Virgo mente, carne et proposito» (VCC, 
22b).  |  - Al ... trenque]  Cfr. amb el text llatí: «rem credo, sed de modo quaero, cum sciat Dominus Deus, 
testis conscientiae meae, votum esse ancillae non cognoscere virum: qua lege, quo ordine placebit ei ut fiat 
istud?» (VCC, 22b).





Diu sant Ambròs: «No dubta del que l’àngel li explica, mas l’orde y lo modo com se 
farà demana. Legit havia la verge donzella que una verge concebria, y que parria, y per 
ço pogué creure lo que deya la Sacra Scriptura. Però no havia lest com se faria, y per ço 
a l’àngel ho demana, que no era stat revelat a dengú dels profetes, que no per boca de 
hòmens mas per boca de àngels devia ser prenunciat tan gran misteri.»

[17. DE  LES RAONS PER  QUÈ L’ENCARNACIÓ DEL  FILL  FOU UNA OBRA 
ATRIBUÏDA A L’ESPERIT  SANT]

Y no tardà l’àngel respondre: «Concebràs no per manera humana, mas divina. Per 
operació del Sperit Sant seràs verge prenyada, que vendrà sobre tu no solament 
inflamant la tua pensa, mas de les tues puríssimes sanchs formarà aquell cors 
sacratíssim que, informat de excel·lentíssima ànima, humanitat verdadera en aquell 
mateix instant la unirà ab si la eterna Paraula fent-se home. Y seràs Mare de Déu verge: 

axí lo Sperit Sant vendrà sobre tu, verge, com fa germinar los liris.»
Y, ab tot que aquesta concepció ineffable sia per obra de tota la santa Trinitat 

celebrada, però al Sperit Sant per moltes rahons és apropiada.
La primera, diu sant Agostí, perquè aquesta obra tan excelsa alguns precedents mèrits 

no precehien que la mereixquessen, mas fon per sola gràcia, e per ço al Sperit Sant 

apropiada; ni aquella humanitat assumpta mereixqué ni pogué meréixer que Déu la unís 
ab si en unitat de perso- {20b} na, ni fon may per algun instant que no fos assumpta.

La segona, diu sant Ambròs, perquè fon obra de pietat, misericòrdia y clemència, que 
són obres al Sperit Sant atribuhides.

 una ... parria] Is 7, 14: Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum: ecce virgo concipiet, et pariet filium, et 
vocabitur nomen ejus Emmanuel.  |  - Y ... liris] Lc 1, 35: Et respondens angelus dixit ei: Spiritus Sanctus 
superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur Filius 
Dei.

- Diu ... misteri]  Sant Ambròs, Expositio evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, cols. 1558B-D).  |  - y ... 
demana]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 22b).  |  - Per ... liris]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, 
que al·ludeix a dues operacions de l’Esperit Sant: la primera, relacionada amb la purificació del pecat 
original; la segona, amb l’encarnació: «non per virum, sed per operationem Spiritus Sancti qui in te 
superveniet. Sicut ignis divinus mentem tuam inflammans, carnemque tuam Dei Filio uniendam perfectissima 
puritate sanctificans, et singulari modo te foecundabit, et ex ejus operatione, salva tibi virginitate tua, 
concipies. Spiritus Sanctus prius in Virginem venerat, in sua sanctificatione, eam ab originali peccato 
purgando; sed in conceptione Filii Dei supervenit, id est, iterum venit, majorem gratiae plenitudinem 
conferendo, quae non solum sanctificavit mentem, sed etiam ventrem. Supervenit igitur Spiritus Sanctus in 
Virginem, quemadmodum virtus Solis descendit super rosam et lilium, dans illis concipiendi virtutem» (VCC, 
22b).  |   celebrada]  Om.: «cum opera Trinitatis sint indivisa» (VCC, 22b).  |  - La ... assumpta]  Sant 
Agustí, Enchiridion ad Laurentium sive de fide, spe et charitate, c.XL (PL 40, col. 0252). Cfr. amb el text 
llatí la traducció de Corella, que defuig la literalitat: «Prima est, secundum Augustinum, propter ostensionem 
gratiae sine meritis, ut videlicet per hoc, quod dicitur conceptus de Spiritu Sancto, ostendatur quod sit ex sola 
gratia, quam nulla hominum merita praecesserunt; gratia autem attribuitur Spiritui Sancto» (VCC, 23a).  |  
 assumpta]  Om.: «Unde Glossa: “Spiritus est nomen omnis gratiae, quae a Deo inspiratur”» (VCC, 23a). 
Només ens ha estat possible documentar el passatge en sant Martí de Lleó, Sermo quartus in natale Domini 
II, c.IV (PL 208, col. 0134A).  |  - La ... atribuhides]  Font no localitzada.





La terça, diu lo Mestre de les Sentències, perquè en l’acte de la incarnació ineffable se 
mostra la caritat y amor excessiva que Déu ha tengut a natura humana, unint-se axí ab 
ella que l’home fes Déu y Déu se fes home, la qual amor y caritat al Sperit Sant és 
atribuhida.

[18. DE  LA COOPERACIÓ DE  TOTA LA TRINITAT  EN EL MISTERI  DE 
L’ENCARNACIÓ]

Hi tornant a les angèliques paraules, diu l’àngel: «La virtut de l’Altisme te farà 

ombra, sots la qual se porà acostar a tu la inmensa claredat divina. Pendrà de les tues 
puríssimes sanchs lo cors, que de la sua divinitat serà ombra que als inichs la tendrà 
cuberta.»

Fon cuberta de ombra la divinitat per la humanitat assumpta, y axí fon possible que la 
virgínea carn de la verge donzella pogué sostenir aquella lum inaccessible de la claredat 

y resplandor divina, axí com los nostres ulls, quand lo sol miren, nos posam la mà sobre 
los ulls fent ombra, perquè la lum del sol mirar puguen.

Diu sant Bernat: «Perquè Déu és sperit, ab la ombra del seu cors la sua divinitat 
cobre, que per lo vincle de la sua carn mundíssima la pugam veure, y axí mirem lo sol 
cubert de núvol y la lum dins la lanterna.»

Ni són contra aquesta sentència aquelles paraules que en lo Prefaci de la nostra 
Senyora canten, dient: «Per ombra del Sperit Sanct ha concebut lo seu unigènit.»

Vol dir que·l Sperit Sant fabricà de les sues puríssimes sanchs lo sacratíssim cors que 
de la divinitat fon ombra. Y per ço, en lo Prefaci no diu ombra, mas obumbració, que 
del Sperit Sant designa aquella maravellosa obra en la qual egualment, axí com en tota 

 lacte] acte V. Preferim la lliçó de B.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   los] les VB. Esmenem la forma de 
l’article atenent a la concordança de gènere.  |   ombra] umbra B. Seguim V.  |   pugam] puguam B. Seguim 
V.  |   lanterna] laterna V. Seguim B.  |   Sanct] Sant B. Seguim V.

- la ... home] Jn 3, 16: Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret: ut omnis qui credit 
in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam.  |  - La ... ombra] Lc 1, 35.

- La ... atribuhida]  Cfr. la traducció de Corella amb el text  llatí: «Tertia est, secundum Magistrum 
sententiarum, propter ostensionem eximiae charitatis, quae attribuitur Spiritui Sancto, ut scilicet ostendatur 
quod Verbum Dei caro factum est ineffabili charitate, qua sic Deus dilexit mundum, ut Filium suum 
unigenitum daret» (VCC, 23a). La font al·ludida és Pere Llombard, Liber sententiarum, l.III, distintio IV. (PL 
192, col. 0763).  |   Hi ... paraules]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 23a).  |  5-8 La ... cuberta]  Cfr. amb el text 
llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Et virtus altissimi Patris, scilicet Dei Verbum  seu Filius, qui 
secundum Apostolum, dicitur Dei Patris sapientia, et virtus Altissimi obumbrabit tibi, id est, de te corpus 
quasi umbraculum assumet, in quo Deus quasi hamum sub cibo se abscondet, quia in beata Virgine sub umbra 
carnis latuit virtus deitatis» (VCC, 23a).  |  - Diu ... lanterna]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de 
tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, In ascensione Domini, sermó III: De intellectu et 
affectu (PL 183, col. 0305D).  |   Per ... unigènit]  Prefaci de la missa en honor a la beata Verge Maria.  |  
-, Vol ... dites]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «Cum enim tam Filius quam 
Spiritus Sanctus sint virtutes Patris, et corpus Christi utrique virtuti conveniat, Filio tanquam cui unitur, 
Spiritui Sancto tanquam agenti a quo formatur; patet quod haec umbratio tam Filio quam Spiritui Sancto 
convenire potest» (VCC, 23a).





altra, concorregué tota la Trinitat santa, però és al Sperit Sanct apropiada per les rahons 
ja dites.

Hi devem attendre com en aquesta ineffable enbaxada lo celestial enbaxador tota la 
sancta Trinitat explica: lo Sperit Sanct, en nom propi; {20c} lo Fill, virtut de l’Altisme; 
lo Pare diu Altisme. Per mostrar que tota la santa Trinitat fabricà aquesta incarnació 

admirable, al Sperit Sant atribuheix la obra, dient: «Lo Sperit Sant vendrà sobre tu»; al 
Fill, la assumpció de la carn humana, dient: «La virtut de l’Altisme te farà ombra»; la 
actoritat al Pare, nomenant-lo Altisme.

La obra de la incarnació excelsa de tota la santa Trinitat fon obra. Axí com les tres 
persones són una essència, una voluntat, una potència, axí les obres són indivises, les 

quals totes tota la santa Trinitat les obra. Y tot lo que obra lo Pare, lo Fill y Sperit Sant 
ho obren, y egualment totes les tres persones la humanitat del Fill obraren, ab tot que lo 
Fill sol per la humanitat a si assumpta fon home, no lo Sperit Sant ni lo Pare; que per 
aquella sapiència y en aquella que havia creat totes les creatures, recreàs y reparàs lo 
que perdut era, y lo Fill de Déu, segons la sua divinitat eterna, fos Fill de dona segons la 

humanitat en què naxia.
Podem assignar alguna semblança de aquest tan excel·lent misteri de tres que a l’hu 

visten una roba: tots tres la toquen, tots la tixen hi la cusen, y tots tres a l’hu dels tres la 
visten.

[19. COM  CRIST  JUSTAMENT  S’ANOMENA SANT  I FILL  DE  DÉU]

Continuà l’àngel la sua deífica enbaxada, dient: «Hi per ço, lo Sant que naxerà de tu 

serà nomenat Fill de Déu; no adoptiu, axí com tots aquells qui per verdadera fe en ell 
crehen, mas fill natural, lo qual eternament és son Fill, però no·l nomenaven, ni per 
algun nom nomenar se podia que·ls hòmens lo coneguessen. Ara serà Jesús lo seu nom 
propi, Fill teu, Déu y home. Y conéxer-l’an los hòmens no solament en vida, axí com lo 
confessà Martha y Pere, mas en la mort, [com] Centurió y los cavallers qui·l guardaran 

en lo mont de Calvari.»

 Sanct] Sant B. Seguim V.  |   Sanct] Sant B. Seguim V.  |   virtut] vertut B. Seguim V.  |   nomenat] nomenà B. 
Seguim V.

 Lo ... tu] Lc 1, 35.  |   La ... ombra] Lc 1, 35.  |  - Hi ... Déu] Lc 1, 35.

 són ... potència]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 23a).  |   naxia]  Om.: «ne Filii nomen ad alium transiret, 
qui non esset Filius aeterna nativitate» (VCC, 23a).  |  - Podem ... visten]  Cfr. amb l’original llatí: «Et 
habemus simile de tribus induentibus unum de semetipsis. De quibus dici potest, quod omnes simul unicum 
faciunt opus; et quidquid facit unus, facit alius; non tamen induitur nisi unus» (VCC, 23a-b).  |   visten]  A 
continuació, el traductor valencià omet aquest passatge de sant Agustí, Sermones, Sermones de Scripturis, 
sermó LXXI, c.XVI (PL 38, col. 0460): «Unde Augustinus: “Ita singulorum quaeque in Trinitate opera 
Trinitas operatur, unicuique operanti cooperantibus duobus, conveniente in tribus agendi concordia, non in 
uno dificiente efficacia peragendi”» (VCC, 23b).  |   Continuà ... dient]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 23b).  |  
- axí ... crehen]  El text llatí indica, simplement, «sicut alii» (VCC, 23b).  |  - Ara ... Calvari]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 23b).





Replicà, donchs, l’àngel a la verge donzella: «No hages temor, humil verge Senyora, 
de perdre la virginitat que tant ames. L’Esperit Sant vendrà sobre tu, y la virtut de 
l’Altisme te cobrirà ab la sua ombra. Y per ço, lo que naxerà de tu, Sant en qui totes les 
santedats {20d} se encloen, no solament serà home, mas Déu y home. Y per ço, Fill de 
Déu natural serà lo seu nom propi, una deïtat ab lo Pare, y Fill teu, verdader home, una 

divina persona, la qual no comportarà, concebent ni parint-lo home, la tua virginitat se 
perda; lo qual, axí com eternament naxent és Fill de Déu, son Pare, axí temporalment de 
tu naxent serà ton Fill, Déu y home, hun supòsit Fill teu y de Déu, son Pare.

[20. COM  DÉU  ÉS OMNIPOTENT ,  PER  L’EXEMPLE  D’ELISABET]

Y per confermar lo que deya lo ben instrohit àngel e induhir la humil temerosa Verge 
en creure que la sua virginitat seria salva, portà-li exemple com a la divina omnipotència 

totes les coses són possibles que, segons lo natural orde, par que sien entre si contràries.
Continuà, donchs, l’orde de les sues paraules, dient: «Atén y mira, verge beneyta 

donzella: Elisabeth, germana tua vella y stèril, perquè ha plagut a Déu és prenyada de 
sis mesos.»

 y de] y V de B. Reconstruïm a partir de V i B. El contrast amb el text llatí no resulta útil en aquest punt, per 
tractar-se d’una addició de Corella.  |   confermar] confirmar B. Seguim V.  |   si contràries] sciontraries B. 
Seguim V.  |   Elisabeth] Elizabeth B. Seguim V.

- No ... home2] Lc 1, 30; 1, 35.  |  - Atén ... mesos] Lc 1, 36: Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa 
concepit filium in senectute sua: et hic mensis sextus est illi, quae vocatur sterilis.

- Replicà ... Pare]  Cfr. la traducció de Corella, que tradueix amb llibertat el text llatí, que recorre en aquest 
punt a un passatge de sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones 
de tempore, De laudibus Virginis matris, homilia IV (PL 183, cols. 0081C-D): «Quasi diceret: quia enim 
foecundaris virtute Spiritus Sancti, non prolem viri generabis, sed Filium Dei: quia non ex libidine concipies, 
ideo non peccatorem sed sanctum gignes, et per consequens sine dolore paries. Unde Bernardus: “Quid est 
dicere, quoniam non de homine, sed de Spiritu Sancto concipies? Concipies autem virtutem Altissimi, hoc est 
Filium Dei; ideo et quod nascetur ex te, id est, ex tua vera natura, Sanctum, vocabitur Filius Dei, id est, non 
solum qui de sinu Patris in uterum tuum veniens obumbrabit tibi, sed etiam id quod de tua substantia sociabit 
sibi, ex hoc jam vocabitur Filius Dei; quemadmodum et is qui a Patre est ante secula genitus, tuus quoque 
amodo reputabitur Filius. Sic autem et quod natum est ex ipso, erit tuus, et quod ex te nascetur erit ejus; ut 
tamen non sint duo filii, sed unus. Et licet aliud quidem ex te, aliud ex illo sit, jam tamen non cujusque suus, 
sed unus utriusque filius erit” haec Bernardus» (VCC, 23b). Després de la citació de sant Bernat, el traductor 
valencià omet encara el passatge següent: «Et nota quod dicit Sanctum, absolute et substantive absque 
determinatione; quia si diceret sancta caro, sanctus homo, vel aliquod consimile, parum videretur dixisse, nec 
expressisset sanctitatem ejus complete. Posuit ergo indefinite Sanctum, quia quidquid fuit quod Virgo genuit, 
procul dubio ac singulariter Sanctum fuit» (VCC, 23b).  |  - portà-li ... contràries]  Cfr. amb el text llatí: 
«exemplum sterilis anus et pariturae induxit, seniorisque faeminae et sterilis inopinatam foecunditatem 
Virgini nuntiavit, ut assereret omnia decentia Deo possibilia, quae solito ordine naturae videntur contraria. Et 
qui supra naturam conceptum dedit sterili, daturus non dubitaretur et Virgini» (VCC, 23b).  |   germana ... stèril]  
Cfr. amb el text llatí: «cognata tua, cum esset senex, et vocaretur sterilis propter notam jamdudum ejus 
sterilitatem» (VCC, 23b).





Y perquè algú dir poria que és més concebre y parir verge que no stèril, replica 
l’àngel ab rahó sobre lo exemple, dient: «No és impossible davant Déu, que vol dir, en 
esguard de la sua potència, alguna paraula, qualsevol cosa que ell mane.»

Diu sant Bernat: «No sens causa diu l’àngel que a Déu no li és impossible alguna 
paraula. Y no diu alguna obra, perquè diga més clarament la sua omnipotència, perquè 

nosaltres la més fàcil cosa que tenim són les paraules. Y per ço, en nom de paraules les 
obres de Déu explica, que axí fàcils y molt més fàcils són a la divina omnipotència totes 
les coses que a nosaltres les paraules.»

Denuncià l’àngel a la verge donzella lo prenyat de la cosina germana per ajustar 
miracle a miracle, alegria ab alegria; y encara perquè ja no podia Elizabeth amagar més 

lo prenyat de sis meses. Era decent cosa la sua cosina germana Maria verge ho sabés la 
primera, y que sabés de la concepció de Johan los misteris, perquè era archiu de tots los 
secrets de la sancta Sgleya, perquè aprés ho comunicàs als apòstols y evangelistes. Y 
encara, perquè, del Fill de Déu {21a} prenyada, anàs a santificar lo nebot Baptista en lo 
ventre de sa mare, y perquè anàs la humil Senyora verge a visitar, servir y alegrar la 

cosina germana que molt stimava.
Eren Elizabeth y la verge Senyora filles de dos germanes: Anna y Hismèria. Fon 

Elizabeth del trib de Judà, axí com la Senyora nostra.

[21. DE  L’EXPECTACIÓ  DEL  SÍ DE  MARIA]

Qual és la cristiana pensa que no·s transporte en contemplar y veure com tota la santa 
Trinitat és en aquesta petita cel·la, mirant hi delitant-se en lo gest, en la humilitat, en la 

 paraula] En V, amb la darrera a invertida. Seguim B.  |   germana] germona B. Seguim V.

- No ... mane] Lc 1, 37: quia non erit impossibile apud Deum omne verbum.

 qualsevol cosa que ell mane]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «id est, omnis res digna 
verbo, quin implere possit omne verbo suo promissum: vel verbum, id est, quodcumque opus vel factum, in 
ejus dispositione provisum» (VCC, 23b).  |  mane]  Om.: «Nam dicere Dei est facere, secundum illud Psalmi: 
Ipse dixit et facta sunt [Sl 32, 9], quidquid enim contradictionem non implicat, totum est Deo possibile, 
cujusmodi est virginem parere; sed quae implicant contradictionem, ut, contradictoria simul esse vera, ut, ea 
quae facta sunt fiant non facta, etc., hujusmodi talia non sunt Deo possibilia, non propter impossibilitatem 
Dei, sed propter impossibilitatem rei; quasi doceret per virtutem et actionem naturae, nec sterilis nec virgo 
potest concipere, sed divina potentia potest hoc facere» (VCC, 23b-24a).  |  - Diu ... paraules]  Sant Bernat 
de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, De laudibus Virginis 
matris, homilia IV (PL 183, col. 0083A).  |   perquè ... omnipotència]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 24a).  |  
- Denuncià ... stimava]  El text llatí declara la font en què es basa aquest passatge, que és sant Bernat de 
Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, De laudibus Virginis 
matris, homilia IV (PL 183, col. 0082B-D).  |  - perquè ... Sgleya]  Add. de Corella (cfr. amb (VCC, 24a). La 
imatge de la Maria com a arxiu que conté els misteris de la vida del Senyor sembla basada en Lc 2, 19: Maria 
guardava tot això en el seu cor i ho meditava; o Lc 2, 51: La seua mare conservava tot això en el seu cor. Veg. 
el mateix motiu en la p. 106,9-13.  |   que ... stimava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 24a).  |   Senyora]  Om.: 
«cognatae, seu consobrinae fuerunt in secundo gradu» (VCC, 24a).  |  -, Qual ... Verge]  Cfr. la traducció 
de Corella amb el text llatí: «Intuere hic et meditare qualiter tota Trinitas est ibi praesens, responsionem hujus 
suae filiae singularis expectans, et amanter ac delectabiliter ejus verecundiam et mores aspiciens, et verba 
auscultans» (VCC, 24a).





vergonya de aquesta excel·lent Verge? Que, ab tot que Déu sia present en totes les 
creatures, però per alguna special operació era singularment en aquesta cambra, ohint 
aquella humil simple tortra.

O, benaventurada cambreta més santa que·l Santa santorum, hon tan excel·lents 
misteris se pratiquen! Y les noces tan desijades de natura humana ab Déu en aquest 

sacrari se deuen cloure.
Mira y contempla l’àngel ab quanta reverència, ab lúcida cara alegra y modesta, parla 

y respon a la Verge, temerosa y vergonyosa donzella, hi ab quanta sapiència pensa, 
ordena y treballa que la humil verge Senyora consenta, accepte y vulla, y volent desige 
ésser de Déu Mare.

Contempla y mira una donzella que poch més de quatorze anys passava parlant ab lo 
major serafín dels àngels; ab quanta humilitat, ab quanta prudència, ab quina virginal 
vergonya respon y scolta.

Acabat havia lo celestial enbaxador la sua deífica enbaxada, y sperava la resposta, en 
la qual se devia concloure la redempció de natura humana. Callava la humil verge 

donzella. Ja consentia, ja pregava, ja suplicava que no per mèrits seus, mas per sola 
gràcia pogués atényer lo que l’àngel li prometia. Però callava, pensava y ordenava com 
en breus humils paraules poguera, suplicant, respondre resposta que a la divina magestat 
fos accepta.

Y en aquest silenci de la humil prudent verge donzella contempla sant Bernat y parla 

aquestes paraules: «Has ohit, beneyta {21b} Verge, que seràs de Déu Mare. Concebràs y 
parràs verge. Tot és de gran goig y alegria. Hojam, donchs, nosaltres de la tua mel·líflua 
boca paraules alegres, perquè·ls nostres ossos humiliats se alegren. Spera l’àngel la tua 
resposta, speram nosaltres una paraula de misericòrdia, la qual nos delliure de la general 
misèria.

»Mira, verge Senyora, lo preu de la nostra salut te presenta; tantost som delliures si 
l’acceptes. Adam, ab tota la sua generació, ab làgremes te suplica; Abraam, David y tots 
los sants pares, los quals en la regió de la ombra de mort habiten, y tot lo món, los 

 Santa santorum] Sancta sanctorum B. Seguim V.

- ohint ... tortra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 24a).  |  - O ... cloure]  Aquest passatge tradueix el 
fragment següent del text llatí, aparegut anteriorment: « O qualis est domuncula, ubi tales sunt et talia 
exercentur!» (VCC, 24a).  |  - Contempla ... scolta]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: 
«et etiam qualiter ipsa se habet timorate et humiliter, facie pudorosa, quasi et de improviso ab Angelo verbis 
istis praeventa» (VCC, 24a).  |  - en ... humana]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 24a).  |  - Callava ... 
accepta]  El traductor valencià reelabora en aquest punt el text el text de la VCC i reforça la tensió dramàtica 
de l’escena. Cfr. amb el text llatí: «Non extollitur, neque se reputat; et cum audit magnalia de se, qualia 
nunquam alicui dicta fuere, non sibi, sed totum adscribit gratiae divinae» (VCC, 24a).  |  - Y ... alegren]  
Cfr. amb el text llatí l’inici d’aquest passatge de sant Bernat, que Corella amplifica: «Unde Bernardus: 
“Audisti Virgo, quia concipies, audisti quia non per hominem sed per Spiritum Sanctum”» (VCC, 24a).  |  
-, Has ... ventre]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones 
de tempore, De laudibus Virginis matris, homilia IV (PL 183, cols. 0083C-0084B).  |   resposta]  Om.: 
«tempus est enim ut revertatur ad Deum, qui misit illum» (VCC, 24a).  |   generació]  Om.: «exul de paradiso» 
(VCC, 24a).





genolls en terra, spera la tua resposta, perquè en lo teu respondre stà la consolació dels 
miserables, la redempció dels presos y natura humana delliure.

»O, benaventurada Verge!, tot lo món lo teu consentiment spera y desija, y tots los qui 
crehen a tu han donat per fermança. No comportes, humil Verge, que l’àngel tant spere; 
respon una paraula y pren una Paraula: respon-ne una temporal ab los teus labis y pren-

ne una eterna dins lo teu ventre.
»Record-te la verge que·n lo libre del profeta legies, y sies alegra, que est aquella. 

Parràs Fill y no perdràs de la virginitat los liris. Seràs prenyada y partera, y mare 
tostemps verge. Parràs Fill no algun sant singular home, mas Déu y home, Fill teu, 
redemptor teu y nostre.

»Respon, donchs, verge donzella, una paraula, la qual speren lo cel, la terra y los 
abissos. Y lo Rey dels reys y Senyor dels qui senyoregen, qui tant ha amat la tua bellea, 
tant desija que al que ell vol consentes, perquè en lo teu consentiment y resposta ha 
delliberat salvar natura humana. Y a ell, a qui has tant plagut en silenci, ara li seràs més 
plaent si parles. Mira què diu en los seus Càntichs: “O, més bella de les altres dones, fes 

que hoja la veu tua!”
»Respon paraula y pren Paraula: dóna la tua y pren la divina. Agradable és stada a 

Déu en lo silenci la tua vergonya, però ara és necessària {21c} la pietat en la paraula. 
Obre lo teu cor a la fe, la boca a confessió, les entràmenes al Creador. Aquell qui totes 
les gents desigen stà defora. Leva’t, corre, obre-li la porta! Obre-li la porta de la 

voluntat tua y entrarà, closa la porta de la virginitat tua.»

 benaventurada] benanenturada V. Seguim B.  |  consentiment] cosentiment B. Seguim V.  |   desigen] desige V. 
Seguim B, atenent al sentit del passatge.

- O ... tua] Ct 8, 13: Quae habitas in hortis, amici auscultant; fac me audire vocem tuam.

- perquè ... delliure]  Aquest fragment no consta en la VCC, però que sí que es troba en la font original del 
sermó de sant Bernat (cfr. amb PL 183, col. 0083D).  |  - O ... spere]  Cfr. amb l’original llatí: «O domina, 
responde verbum quod terra, quod inferi, quod coeli expectant» (VCC, 24a).   |  - Record-te ... tua2]  
Addició en què Corella continua traduint el sermó de sant Bernat. Cfr. amb PL 183, cols. 0083D-0084C): 
«Da, Virgo, responsum festinanter. O Domina, responde verbum, quod terra, quod inferi, quod exspectant et 
superi. Ipse quoque omnium Rex et Dominus quantum concupivit decorem tuum, tantum desiderat et 
responsionis assensum: in qua nimirum proposuit salvare mundum. Et cui placuisti in silentio jam magis 
placebis ex verbo, cum ipse tibi clamet e coelo: O pulchra inter mulieres, fac me audire vocem tuam. (...) 
Responde verbum, et suscipe Verbum: profer tuum, et concipe divinum: emitte transitorium, et amplectere 
sempiternum. (...) In hac sola re ne timeas, prudens Virgo, praesumptionem: quia, etsi grata in silentio 
verecundia, magis tamen nunc in verbo pietas necessaria. Aperi, Virgo beata, cor fidei, labia confessioni, 
viscera Creatori. Ecce desideratus cunctis gentibus foris pulsat ad ostium. O si te morante pertransierit, et 
rursus incipias dolens quaerere quem diligit anima tua! Surge, curre, aperi. Surge per fidem, curre per 
devotionem, aperi per confessionem».  |  7-9 Record-te ... verge]  Al·lusió a Is 17, 14: «Propter hoc dabit 
Dominus ipse vobis signum ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabitis nomen eius Emmanuhel».  |  
 tua]  El traductor valencià omet aquest passatge atribuït a sant Agustí: «Unde et beatus Augustinus 
exclamat: “O beata Maria, seculum omne captivum tuum deprecatur assensum; te, Domina, mundus suae 
fidei obsidem fecit; noli morari Virgo; nuntio festinanter responde verbum, et suscipe filium”» (VCC, 24a). El 
fragment, d’atribució dubtosa, prove de sant Agustí (?), Sermones ad populum, Sermones de tempore, sermó 
CXX: In Natali Domini, IV (PL 39, col. 1986) i Sermones de sanctis, sermó CXCIV: De Annuntiatione 
Dominica, II (PL 39, cols. 2105-2106).





[22. DE  L’OBEDIÈNCIA I  HUMILITAT DE  MARIA]

Pensà la prudentíssima Verge, principi y cap de totes les prudents vèrgens, y totes les 
angèliques jerarchies influhien en la sua elevada pensa admirables anagogies. Pensà que 
respongués y consentís al que volia y demanava aquell qui l’avia creada perquè li fos 
Mare. Posà los genolls en terra la humil verge donzella, y cancel·lades les mans, besà la 
terra; juntes aprés les mans, al cel endreçà la sua piadosa vista, ab unes làgremes dolces 

de pietat, devoció y alegria. Y aprés girà aquells ulls de simple coloma a l’enbaxador 
àngel, dient: «Vet ací la serventa del Senyor! Sia fet a mi segons la tua paraula. Mira, 
benaventurat àngel, prompta obediència, voluntat devota, fe y humil consentiment al 
que demanes. Del Senyor só serventa, no só en potestat mia. Sia fet tot lo que ell mana 
segons la tua paraula, segons que a mi, humil serventa sua, has explicat en la tua 

enbaxada.»
Aquella qui per Mare sua Déu elegia, recordant-se de la celsitud divina y de la 

condició sua serventa·s nomena, y ab gran devoció suplica y demana lo que l’àngel sens 
demanar li prometia y que u acceptàs la pregava.

A la veu de aquesta humil tortra sant Agostí exclama: «O, benaventurada obediència! 

O, insigne gràcia! O, humil fe y devota! Serventa·s confessa y Déu per ésser Fill seu del 
cel en la terra devalla.»

Diu sant Ancelm: «O, fe a Déu accepta! O, humilitat a Déu agradable! O, obediència, 
més que tots los sacrificis a Déu plaent offerta! O, humil a Déu serventa! O, excelsa de 
Déu Mare!»

 Déu] Deo B. Seguim V.

 Vet ... paraula] Lc 1, 38: Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum. Et 
discessit ab illa angelus.

- Pensà ... àngel]  Cfr. la traducció amplificada de Corella amb el text llatí: «Tandem prudentissima Virgo 
auditis Angeli verbis consensit, et prout dicitur, profunda devotione genua flexit, ac manibus expansis, deinde 
junctis, et oculis ad coelum elevatis, cum inaestimabili humilitate protulit desideratissimum verbum, toto 
cordis affectu audiendum» (VCC, 24a).  |  - O ... devalla]  Autor incert (sant Agustí?), Sermones ad 
populum, Sermones de sanctis, sermó CXCIV: De Annuntiatione Dominica, II (PL 39, col. 2106).  |  - Diu 
... Mare]  Pseudo-Anselm (Eadmer de Canterbury), De excellentia virginis Mariae, c.III: De annuntiatione 
angelica (PL 159, col. 0561B).   |  - O1 ... Mare]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb què 
Corella resol la segona part d’aquesta citació: «o sublimis virgo Mater Dei! o mater humilis ancilla Dei! Quid 
sublimius esse possit? Quid humilius sentire posset?» (VCC, 24b). En aquest cas, el passatge prové, en efecte, 
de sant Anselm de Canterbury, Homiliae de sanctis, homilia XLVIII (PL 95, cols. 1506A-B).  |   Mare]  A 
continuació el traductor valencià omet aquesta citació de sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum 
Lucam, l.II (PL 15, cols. 1558D-1559A): «Unde etiam Ambrosius: “Vide humilitatem, vide devotionem; 
ancillam se dicit Domini, quae mater eligitur, nec redemptiva exaltata promissione simul ancillam dicendo, 
nullam sibi praerogativam tantae gratiae vindicavit, quando faceret quod juberetur. Mitem enim humilemque 
paritura, humilitatem debuit etiam ipsa praeferre”» (VCC, 24b).





Diu sant Bernat: «Familiar amiga és humilitat de la divina gràcia. Contrasta lo Senyor 
als superbos, y als humils dóna la gràcia. Y per ço, per a meréxer tanta gràcia que {21d} 
sia de Déu Mare, que tan alt puge, sobre humilitat los seus fonaments lança, dient: “Yo 
de Déu só humil serventa. Faça de mi la sua magestat lo que plaent li sia.” O, profunde 
humilitat, que per tan gran virtut y que tard se troba humilitat honrrada!»

La humil benaventurada Verge, que sobre totes les creatures angèliques y humanes en 
la sua enbaxada l’àngel magnificava, tant més profundament se humilia y serventa·s 
nomena. Y per ço, entre totes les altres virtuts sues, senyaladament la humilitat és 
exalçada, la qual axí fon accepta que tirà a Déu del cel en la terra, axí com tira lo ferro 
la caramida.

Diu sant Agostí: «O, poder de humilitat verdadera, que ha parit Déu als hòmens, als 
morts ha donat vida, de Parahís ha ubert la porta, ha delliurat les ànimes nostres, ha fet 
al cel scala, per la qual és devallat Déu en la terra perquè a ell pugem nosaltres!»

Diu Beda: «La supèrbia de Eva portà la mort en nosaltres; la humilitat de Maria nos 
ha portat la vida.»

Plagué tant a Déu aquesta paraula de serventa que·s nomena en lo psalm fill de 
serventa y no Fill de Verge, hon se mostra que la humilitat més que la virginitat li fon 
accepta.

 magestat] majestat B. Seguim V.

- Contrasta ... gràcia1] Jm 4, 6: Majorem autem dat gratiam. Propter quod dicit: Deus superbis resistit, 
humilibus autem dat gratiam.  |  - Yo ... sia] Lc 1, 38.  |  - que·s ... Verge] Sl 85, 16: Respice in me, et 
miserere mei; da imperium tuum puero tuo, et salvum fac filium ancillae tuae; Sl 115, 7: O Domine, quia ego 
servus tuus; ego servus tuus, et filius ancillae tuae. Dirupisti vincula mea.

- Diu ... honrrada]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de 
tempore, De laudibus Virginis matris, homilia IV (PL 183, col. 0084C).  |  - Y ... sia]  Cfr. amb el text llatí, 
que Corella tradueix lliurement: «Humilitas ergo respondet, ut sedes gratiae praeparetur. Ecce, inquit, ancilla 
Domini. Quae est haec tam sublimis humilitas, quae cedere non novit honoribus, insolescere gloria nescit?» 
(VCC, 24b).  |  - O ... honrrada]  Cfr. la traducció de Corella, de difícil comprensió, amb el text llatí: «Non 
magnum est esse humilem in abjectione: magna prorsus et rara virtus humilitas honorata» (VCC, 24b). Cfr. 
també amb les traduccions portuguesa i castellana, que, com la italiana, són en aquest punt més fidels al sentit 
del text llatí: «Nom é de grande merecimento seer humildoso em o desprêzo e baixo stado; mas o que é 
grande e honrado e se humilda, êste é humildoso, porque rara cousa é de achar a humildade com as honras» 
(17d); «No es cierto cosa grande ser el hombre humilde en el tiempo del disfavor, mas quando lo es en el 
enxalçamiento de la gloria» (Montesino, f. 32b).  |   sobre ... humanes]  Cfr. amb el text llatí: « «ultra omnes 
homines mundi» (VCC, 24b).  |  - y serventa·s nomena]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 24b).  |   terra]  Om.: 
«ut ex Virgine carnem assumeret» (VCC, 24b).  |   caramida]  Imant (DCVB, s.v. caramida).  |  - Diu ... 
nosaltres]  Autor incert (Sant Agustí?), Sermones ad populum, Sermones de sanctis, sermó CCVIII: In festo 
Assumptionis Beatae Mariae (PL 39, col. 2133).  |   perquè ... nosaltres] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 24b).  |  
- Diu ... vida]  Beda, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 321D) i Homiliae, l.III, homilia 
XXVIII: In feria sexta quatuor temporum (PL 94, col. 329A).





[23. DE  LES SIS PARAULES PRONUNCIADES PER  MARIA EN EL 
CONSENTIMENT]

Y, ab tot que totes les paraules del present evangeli sien plenes de profundes misteris, 
però aquestes paraules, en les quals declara la verge donzella lo consentiment que 
l’àngel volia, tenen odor y fragrància de virtuts incomparables, heroyques y divines. Sis 
virtuts comprenen de inestimable excel·lència, dient: «Vet ací», offir prompta 
obediència; «la serventa», humilitat profunda; «del Senyor», virginitat immaculada; «sia 

fet», caritat inflamada; «a mi», sperança segura; «segons la tua paraula», fe devota.
Gran fe y devota fon la de la humil Senyora nostra, que per les paraules de l’àngel 

pogué creure tan maravellós acte, que passa y puja sobre tot enteniment de tota creatura 
angèlica y humana.

Y, ab tot que·ls sants, patriarques y profe- {22a} tes creguessen que Déu pendria carn 

humana, creyen que la pendria axí com la pres: en la més alta, més excel·lent, neta, 
puríssima verge que may era stada ni aprés seria.

Però la humil verge donzella més havia a creure que, ab tot que ella fos tal com en 
veritat stimaven los sants, patriarques y profetes, per la sua humilitat profunde la menor 
dona del món se stimava, regoneixent a Déu que tot lo que tenia no era propi, mas per 

sola gràcia prestat y acomanat ho tenia. Y quant majors gràcies eren, més humilitat li 
procuraven, axí com aquell qui de prestades y manllevades robes lo visten, quant de més 
precioses robes lo cobren, si és prudent, més se humilia, pensant que les té prestades.

Y axí, al nostre prepòsit, a cosa més diffícil major fe és necessària. Més era diffícil 
creure que Déu infinit de la menor dona pendria carn humana que no creure lo que 

creyen los sants, patriarques y profetes.
Expon sant Bernat la resposta de la nostra Senyora, de gran excel·lència, en semblants 

paraules: «Sabent la prudentíssima Verge que les coses que·l Senyor promet encara li 
plau que les demanen, no solament diu a l’àngel que és contenta acceptar lo que ell li 
porta, mas humilment suplica que attényer ho puga, dient: “Sia fet a mi segons la tua 

paraula.” Vol la bondat divina que lo que promet li demanen perquè augmente la 
devoció del qui demana, y desijant se faça més digne, y sia tostemps major la gràcia. Y 
per la sua sobreabundant magnificència, vol que per les nostres pregàries mereixcam ço 
que per gràcia ell nos dóna.

 havia] avia B. Seguim V.  |   magnificència] magnificèntia B. Seguim V.

- Sia ... paraula] Lc 1, 38.

 heroyques y divines]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 24b).  |  - que ... humana]  Cfr. amb el text llatí: «quod 
nunquam a seculis fuerat auditum, nunquam repertum, nunquam visum, aut ab aliquo cogitatum» (VCC, 
24b).  |  - Y ... profetes]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 24b).  |  -, Expon ... paraula]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 24b), que segueix sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de 
diversis, Sermones de tempore, De laudibus Virginis matris, homilia IV (PL 183, col. 85D-86C).





»Demanà, donchs, y suplicà la sapientíssima Verge la gràcia que l’àngel graciosament 
li havia offerta, dient: “Sia fet a mi segons la tua paraula. Sia fet a mi de la eterna 
Paraula segons la tua paraula. La Paraula, qui era y és Déu hi davant Déu en lo principi, 
que sia feta en mi carn de la carn mia segons la tua paraula. Sia feta en mi paraula no 
parlada que pase, mas en lo meu verge ventre concebuda que stiga, no {22b} cuberta de 

ayre, mas de la carn mia. Sia feta en mi no que solament les orelles la hogen, mas que·ls 
ulls la vegen, y les mans la toquen, y los meus braços la porten. Sia feta en mi no en 
figures mudes en mortes pells figurada, mas en forma humana en les mies castes 
entràmenes vivament empremptada; no pintada ab morta ploma, mas per obra del Sperit 
Sanct treta del viu en viva forma humana.

»“Sia feta en mi la divina Paraula en manera que a dengú ans de mi ni aprés de mi sia 
feta. En moltes maneres, en moltes figures, en dies passats ha parlat Déu als sants, 
patriarques y profetes; a mi, benaventurat àngel, suplique que sia feta la divina Paraula 
carn de la mia carn en lo meu verge ventre, segons la tua paraula. No sia en paraules 
declamada, o en figures significada, o ymaginàriament somiada, mas ab silenci 

empremtada, personalment encarnada, corporalment entramenada. Donchs, la eterna 
Paraula, que ni havia mester ni podia ésser feta, sia contenta que a mi y dins mi sia feta 
carn mia; a tot lo món generalment sia feta, però a mi en special, segons la tua 
paraula.”»

Ha fet Déu omnipotent en la sua incarnació tres coses admirables; ha volgut ajustar 

tres coses naturalment molt distintes: Déu y home, mare y verge, fe y la humana pensa. 
Y aquesta és menor, però no menys fort que les dos primeres. Cosa és de gran maravella 
com ha pogut la pensa humana creure que Déu sia home y que l’aja parit mare verge. 
No·s porien aquestes spècies ajustar si l’Esperit Sanct no les mesclava.

[24. DE  L’ENCARNACIÓ  DEL  F ILL DE  DÉU]

Acabades les breus paraules de la devota humil resposta, en aquella desijada 

santíssima hora sobrevengué l’Esperit Sant sobre la verge donzella y concebé lo Fill de 
Déu, la virginitat salva. Y lo Fill de Déu tot entrà en lo seu immaculat ventre, y de les 
sues puríssimes sanchs pres carn humana, y tot romàs en lo si de l’etern Pare.

 hogen] hoguen B. Seguim V.  |   Sanct] Sant B. Seguim V.  |   tot] tol B. Seguim V.  |   menor] major VB. 
Esmenem a partir del text llatí: «tertia commixtio est inferior aliis duabus, sed non minus fortis» (VCC, 
25a).  |   ajustar] ajustar-se VB. Ometem el pronom impersonal per evitar-ne la repetició.  |  Sanct] Sant B. 
Seguim V.

- Ha ... mesclava]  En el text llatí aquest passatge figura atribuït a sant Bernat de Claravall, In vigilia 
nativitatis Domini, sermó III: Hodie scietis quia veniet Dominus, et mane videbitis gloriam ejus (PL 183, cols. 
0098A-0099B).  |   la ... salva]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 25a).





Fon en hun instant {22c} lo cors del Senyor format hi l’ànima creada, y l’ànima y lo 
cors, humana natura, a la divinitat en lo Fill unida en unitat de persona divina, que una 
mateixa persona és Déu y home, salves les propietats de natura divina y humana.

Fon lo cors del Senyor format de les puríssimes sanchs de la sacratíssima Verge, y fon 
en hun instant la separació de les sanchs, la consolidació, la figuració y animació y 

deïficació. Y en aquell instant fon plenament fet home en carn hi ànima, segons tots los 
lineaments del seu cors sacratíssim, tan chiquet que fóra diffícil la humana vista 
distintament lo pogués veure.

Aprés naturalment pogué créxer en lo ventre, axí com los altres infants creixen. Axí 
com era perfet Déu, fon perfet home: en perfeta natura humana, en verdadera carn y 

ànima. Y axí com en la deïtat és una essència y tres persones, axí Déu y home és una 
persona y tres essències: la divinitat, la carn y la ànima. Tres essències: eterna, antiga y 
nova; la deïtat eterna, l’ànima novament creada, la carn de Adam antiga. És Jesucrist 
segons la divinitat, engendrat; segons l’ànima, creat; format segons la carn humana.

[25. DE  LES TRES  UNIONS EN  CRIST]

Y fon la unió de la divinitat ab natura humana en unitat de persona no humana, mas 

divina; no del Pare ni del Sperit Sant, mas del Fill, perquè hun mateix supòsit fos Fill de 
Déu segons natura divina y de la verge donzella segons natura humana. Y perquè natura 
divina no pot star sinó en pròpia persona, per ço aquesta ineffable unió no pot éser en 
persona humana, mas en persona divina.

 creada ... lànima] om. B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «In instanti enim fuit totum corpus Christi formatum, 
et anima rationalis creata; simul utrunmque divinitati in persona Filii conjunctum» (VCC, 25a).  |   instant] 
estant B. Seguim V.  |   instant] iustant V. Seguim B.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   humana] hnmana V. 
Seguim B.

 Verge]  Om.: «non ex carne» (VCC, 25a).  |   lineaments]  Contorn del cos.  |   creixen]  Om.: «licet membrorum 
distinctio, et animae infusio dilatata non fuerit ut in aliis» (VCC, 25a).  |  - en1 ... ànima]  Cfr. amb el text 
llatí la traducció abreujada de Corella: «secundum humanam naturam, ex anima rationali et humana carne 
subsistens; secundum divinam, ex Verbo; utriusque in unitate personae conjunctio» (VCC, 25a).  |  - Y ... 
divina]  El traductor valencià abreuja en aquest punt el contingut de la VCC. Cfr. amb l’original llatí: «Et fuit 
unio triplex in Christo, scilicet deitatis ad animam, et e converso; ac deitatis ad carnem, et e converso; et 
animae ad carnem. Duae priores uniones semper manserunt; tertia separata fuit in morte. Unio igitur 
divinitatis ad humanam naturam non est in unitate naturae, sed personae; non personae humanae, sed divinae; 
non assumptae, sed assumentis; nec personae cujuslibet, sed solius Verbi. Quia enim impossibile est quod 
natura divina concurrat cum alia, sicut pars ad tertii constructionem, vel quod ipsa transeat in aliam, vel alia 
in ipsam; ideo divinitas et humanitas non uniuntur in unitate naturae, sed personae. Et quia divina natura in 
nullo supposito potest subsistere, praeterquam in propria hypostasi; ideo unio illa non potest esse in persona 
hominis, sed Dei. Et propterea Deus in una personarum suarum, fecit seipsum suppositum humanae naturae. 
Unde tantum una est ibi personalitas, et unitas personalis, scilicet ex parte assumentis. Et ideo Christus 
secundum quod est homo, non est persona» (VCC, 25a).





Diu Hugo: «Quand Déu assumí natura humana, tota la pres, la carn y l’ànima, que 
naturalment fan home, però assumí Déu en la sua persona divina natura humana. Y la 
carn y l’ànima de Jesucrist no foren may unides en persona humana, mas, entre si 
unides, foren unides a la persona divina; ni may entre si foren unides que no fossen en 
la persona divina unides, ni primer lo Verb divinal uni- {22d} des, ni començà Déu 

ésser persona quand començà ésser home, mas la humanitat que ell, Déu, assumia 
començà éser persona no altra sinó aquella divina qui la prenia.

»Y axí lo Verb, eterna divina persona, pres y assumí l’ome: no persona humana, mas 
natura humana, que lo assumint y lo assumit és una persona. Axí, diem que Jesús, qui és 
persona divina, devallà a les infernals claustres, perquè y devallà l’ànima que era a la 

sua persona unida, y jagué en lo sepulcre, perquè lo cors jagué en lo sepulcre, que era 
unit a la sua divina persona, y diem que Jesús a tot loch és present y a totes les creatures, 
perquè la sua divinitat és en tot loch per essència, presència y potència.»

[26. DEL SENTIT  PIADÓS AMB  QUÈ  L’ÀNIMA HA  DE MEDITAR  
L’ENCARNACIÓ DE  CRIST]

De aquesta ineffable incarnació sant Ancelm parla, dient: «Has mirat, Senyor, les 
afflictions del teu poble; y tocat en lo intrínsech del teu cor de dolor caritativa, 

comencist a cogitar sobre nosaltres no cogitacions de afflictió, mas de pau hi redempció. 
Y essent Fill de Déu natural, Déu verdader, al Pare y Sant Sperit coetern, una indivídua 
essència, habitaves en aquella lum y glòria inaccessible, portant totes les creatures en la 
virtut tua, qui est de Déu, ton Pare, virtut y eterna Paraula. Y no has menyspreat devallar 

 Quand] Quant B. Seguim V.  |  natura] natuta V. Seguim B.  |  humana] huana V. Seguim B.  |  la] ls V. Seguim 
B.  |   humana] hnmana B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.

- Diu ... potència]  Hug de Sant Víctor, De sacramentis christiane fidei, l.II, part primera, c.IX: De unione 
verbi, animae, et carnis (PL 176, col. 394 A-B) i c.XI: Quod Christus separata anima a carne et persona fuit 
et Deus et homo (PL 176, cols. 0401D-0403D).  |   però ... humana]  Cfr. amb l’original llatí: «non hominis 
personam, sed hominem in personam» (VCC, 25a).  |  - Y ... des]  Cfr. amb el text llatí: «Caro enim illa et 
anima, antequam verbo unirentur in personam, non erant inter se unita ad personam. Unio siquidem, una fuit 
ad unum Verbi carnis et animae: non prius Verbum et caro, nec prius Verbum et anima, nec prius anima et 
caro, sed simul Verbum et anima et caro» (VCC, 25a-b).  |  - que ... unida]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
25b).  |  - que ... persona]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 25b).  |   perquè ... potència]  Cfr. amb el text llatí: 
«sed secundum solam divinitatem» (VCC, 25b).  |  potència]  El traductor valencià omet a continuació aquest 
passatge, que forma part de la citació d’Hug de Sant Víctor: «“Quid est autem quod scriptum est, quia cum 
Christus in sepulcro jacuisset, dicitur: totum pro parte positum est? Fortasse cogitas quasi tria quaedam: 
divinitatem, animam, carnem composuisse Christum. Absit. Non enim pars Christi Verbum, et pars homo; sed 
totus Christus Verbum, et totus Christus homo. Divinitas pars non fuit, nec in ipsa pars fuit. In humanitate 
sola partes sunt, anima scilicet et corpus, et ubi alterum illorum est, pars hominis est. Verum est ergo quod in 
sepulcro Christus jacuit, nec tamen ibi totus homo jacuit, quamvis totus homo Christus fuit; anima enim et 
caro Dei, Verbo in persona unita fuit. Ideo ubi caro erat, Verbum deesse non potuit” haec Hugo» (VCC, 
25b).  |  -, De ... claustres]  Sant Anselm de Canterbury, Liber meditationum et orationum, meditació IX: 
De humanitate Christi (PL 158, col. 749B-750A) i Sermones varii in quaedam festa et dominicas anni, Sermo 
de vita et passione Domini (PL 184, col. 955C-D).  |   no ... afflictió] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 25b).   |  
 qui ... Paraula]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 25b). 





en aquest carçre de la mortalitat nostra, inclinant la celsitud tua perquè gustasses les 
nostres misèries, y gustant-les tu, nosaltres ne fóssem delliures.

»Y perquè tu les nostres misèries participes, has fet a nosaltres participants de la tua 
glòria, pare benigne Jesús, que [no] és poca l’amor que·ns mostres, que per acabar la 
salut nostra hun seraphín, hun cherobín, hu dels àngels hi podies trametre; tu est devallat 

a pendre la nostra mísera carn humana. No has mudat loch devallant del cel en la terra, 
mas has-nos donat la tua presència prenent la carn nostra. Est devallat de l’alta cadira de 
la tua glòria en la humil serventa, en la stima sua menor de totes les dones. Ella, primera 
ab lo sagell de virginitat sa- {23a} gellada, en lo sacrosant ventre seu, per operació sola 
del Sperit Sant, te pogué concebre. Y aprés, naixent Déu y home, y en la concepció y en 

la nativitat, tostemps foren il·leses les sues virginals claustres.»
Y ell mateix sant Ancelm, scrivint a sa germana, diu aquestes paraules: «Ans que 

entres en la cambra de la humil verge Senyora, lig les profecies y misteris que de la sua 
deífica concepció parlen. Y aprés, entra en la sua cambra y ab silenci spera que lo 
celestial enbaxador vinga. Y mira ab quina humilitat lo gran seraphín àngel la saluda de 

salutació excel·lent y alta, dient: “Ave, gràcia plena!” Stima si pots quina plenitud de 
gràcia fon aquesta, que lo Verb divinal se vestís de la carn sua; Déu infinit, qui lo cel y 
la terra umple y algun loch no·l pot compendre, en lo clos y tancat ventre de una 
donzella ell mateix se tanque.

»O, benaventurada Verge, quina dolçor gustaves, quines flames de amor lo teu cor 

encenien, com senties dins la tua pensa y dins lo teu ventre la presència de la magestat 
divina, quand de les tues castíssimes y puríssimes sanchs se vestia la nostra carn 
humana!»

 mísera] misèria B. Seguim V, atenent al sentit del passatge. El contrast amb el text llatí no resulta útil en 
aquest punt, per tractar-se d’una reelaboració de Corella (veg. l’aparat de notes).  |   sua] sue B. Seguim V.  |  
 qui] que B. Seguim V.  |   compendre] comprendre B. Seguim V.  |   magestat] majestat B. Seguim V.  |  
 quand] quant B. Seguim V.

- tu ... humana]  Cfr. amb el text llatí: «ipse ad nos venire dignatus es, per mandatum Patris, cujus nimiam 
charitatem experti sumus in te» (VCC, 25b).  |   devallant ... terra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 25b).  |  
- Y ... claustres]  Cfr. amb l’original llatí: «et nasci in vera humanitatis natura, ita ut nec majestatem 
divinitatis in te, nec integritatem virginitatis in se violaret nativitatis occasio» (VCC, 25b).  |  - Y ... 
humana]  Sant Anselm de Canterbury, Liber meditationum et orationum, meditació XV: De praeteritorum 
beneficiorum Christi memoria, de praesentium experientia, et exspectatione futurorum (PL 158, cols. 
0785B-C).  |  - Y ... alta]  Cfr. amb el text llatí: «Ibi adventum Angeli praestolare, ut videas intrantem, 
audias salutantem; et sic repleta stupore et extasi, dulcissimam Mariam dominam tuam, cum Angelo salutante 
salutes» (VCC, 25b).  |   aquesta]  Om.: «de qua totus mundus mutuavit gratiam» (VCC, 25b).  |   y ... 
compendre]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 25b).  |   tanque]  Om.: «quam Pater sanctificavit, Filius 
foecundavit, Spiritus Sanctus adumbravit» (VCC, 25b).  |   de ... sanchs]  Cfr. amb el text llatí: «de tua carne» 
(VCC, 25b).  |   humana]  Corella omet a continuació la frase que tanca la citació de sant Anselm: «“et 
membra quibus corporaliter omnis plenitudo divinitatis inhabitaret, de tuis sanctis membris aptaret!” haec 
Anselmus» (VCC, 25b-26a).





[27. COM HEM DE  SALUDAR  SOVINT  MARIA  AMB  LES PARAULES  DE 
L’ÀNGEL]

O, devota ànima, si podies sentir aquell ineffable geràrchich incendi que lo 
sacratíssim cor de la verge donzella encenia e il·luminava, y aquell celestial refrigeri 
que les sues castíssimes entràmenes alegrava! Qui pot stimar tanta sublimitat y celsitud 
de una Verge? Quanta exaltació y noblea de natura humana! Quanta humilitat de la 
magestat divina!

Scolta, o, ànima devota!, si scoltar y ohir pories, aquella veu humil y poderosa que 
féu devallar a Déu del cel en la terra y vestir-se la nostra carn humana. Donchs, perquè 
renoves aquests goigs y alegries a la verge Senyora, no cesses saludar-la ab la salutació 
angèlica de la avemaria.

Diu sant Bernat: «O, verge Mare de Déu, de Parahís reyna, y com és agradable 

aquesta salutació a les tues orelles! Quand de present la scoltes, no·t torbes, perquè ja no 
has temor del {23b} que lavors temies. Mare de Déu est ensemps y verge, reyna de 
misericòrdia y advocada nostra. Com yo, piadosa Senyora, dich “Ave, Maria”, los 
àngels me responen, tots los sants jubilen, lo món tot se alegra, los demonis tremolen.»

[28. DE  LES SIS CONDICIONS HA  DE TENIR  L’ÀNIMA QUE VOL 
CONCEBRE  A  CRIST ,  MORALMENT]

Moralment, sis condicions deu tenir qualsevol ànima devota qui a Déu spiritualment 

vol concebre.

 Quand] Quant B. Seguim V.  |   advocada] advocata B. Seguim V.

- O ... alegrava]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «O si valeres utique sentire, quale 
quantumque fuerit illud e coelo immissum incendium, collatum refrigerium, infusum solatium!» (VCC, 
26a).  |  - Scolta ... avemaria]  Cfr. amb el text llatí, que el traductor valencià abreuja: «Si virginem canentem 
cum jubilo posses audire, aestimo quod illa pariter pro tanto beneficio inciperes jubilare, et non cessares Deo 
gratias decantare. Ut ergo ipsi Virgini tantum gaudium renovare, et ad mentem revocare valeas, crebro eam 
cum dulci versu angelico salutare, et devotae salutationis oscula, saltem pedibus ejus infigere non negligas, 
dicens: Ave, Maria» (VCC, 26a).  |  - Diu ... nostra]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix lliurement: 
«Unde Bernardus: “Est tibi, Virgo Maria, quasi osculum, audire hunc versum angelicum Ave. Toties enim 
beatissima oscularis, quoties per Ave devote salutaris. Ergo, fratres carissimi, ad imaginem ejus accedite, 
genua flectite, oscula ei imprimite, Ave, Maria dicite”» (VCC, 26a). Font no identificada.   |  - Com ... 
tremolen]  No hem pogut localitzar en l’obra bernardiana aquest segon fragment que atribueix la VCC a l’abat 
de Claravall. Cfr. amb aquest passatge del Pseudo-Ildefons de Toledo, Libellus de corona Virginis, c.XIV (PL 
96, col. 0303C): «Cum Maria nominatur, tunduntur pectora, curvantur capita, prodeunt lacrymae pietatis seu 
devotionis, et suspiria contriti spiritus, vel inflammatae affectionis. O nomen splendidius sole, fragrantius 
balsamo et cinnamomo! ad cujus prolationem mundus gaudet, coelum ridet, jubilat angelus, exsultat justus, 
confunditur diabolus, contremiscit infernus».





Primerament, deu habitar en Galilea, que «transmigració» significa, transmigrada, 
separada y alienada de tota delectació terrena: que alguna creatura no ame sinó per la 
bondat divina; y no solament res contra Déu no ame, mes tot lo que ame en Déu y per 
amor de Déu ame.

Segonament, que en Nazareth habite, que «flor» significa: que en virtuts floreixca en 

puritat e innocència.
Terçament, que tal ànima sia verge, que algunes carnals delectacions no acullga, ni 

algun delit que en Déu no sia.
Quartament, que de Joseff sia sposa, que «augment» significa; que vol dir que no 

s’ature, mas en virtuts tostemps augmente, stimant que a ben viure comença.

Quintament, que haja nom Maria, «il·luminada», que ja en lo seu cor senta lum y 
alegria de la sdevenidora glòria.

La sisena, que sia fort y confortada en les consolacions divines, perquè l’àngel puga 
rebre, lo nom del qual «fortitud de Déu» se interpreta.

 viure] veure B. Seguim V, atenem al sentit del passatge. El contrast amb el text llatí no resulta útil en aquest 
punt, per tractar-se d’una reelaboració de Corella (veg. l’aparat de notes).

- Primerament ... ame]  Cfr. la traducció sintètica de Corella amb l’original llatí:  «Debet enim primo 
habitare in quadam separatione et alienatione omnis creatae delectationis, ut sic habitet in Galilaea, quod 
interpretatur transmigratio. Illa enim anima perfecte habitat in transmigratione, quae transmeavit omnem 
creatam delectationem, ita quod nulla re creata amplius delectatur, nisi in quantum in ea relucet imago et 
perfectio Creatoris; quod non solum nullam diligit contra Deum, sed nec ullam diligat, nisi in quantum in ea 
Deus relucet, vel imago Dei ut proximum, vel in quantum potest esse accommoda ultimate saluti, sicut alia 
res» (VCC, 26a).  |  - Segonament ... innocència]  Cfr. amb l’original llatí la traducció resumida de Corella:  
«Secundo debet talis anima habitare in quadam floritione deiformis operationis, scilicet ut inhabitet in 
Nazareth, quod interpretatur flos, virgultum, sanctitas, vel consecratio: ut scilicet floreat, vel in flore habitet 
ex candore innocentiae; sit virgultum, dulcore divinae influentiae; sanctitas, fervore divinae charitatis, et 
inhabitet in quadam consecratione, splendore veritatis» (VCC, 26a).  |  - Terçament ... sia]  El traductor 
valencià opta també per resumir aquesta tercera condició. Cfr. amb el text llatí: «Tertio, talis anima debet esse 
virgo, ut ab omni motu, non solum sensuum, sed etiam omni animae virium sit restricta, ita ut nihil in ea 
corruptionis valeat subintrare; nec per vias sensuum intret aliquid quod moveat ad carnalitem; nec per vias 
virium intellectivarum veniat aliquid quod tendat in curiositatem. Et secundum Augustinum, quaecumque 
anima talis fuerit, virgo censetur» (VCC, 26a). No hem pogut localitzar la font del fragment augustinià.  |  
- Quartament ... comença]  Cfr. la traducció resumida amb el text llatí: «Quarto, talis anima debet esse 
desponsata, ut fidem et amorem ad unicum bonum restrinxerit, quod est Deus, ne in incerto vagetur, nunc 
istud, nunc illud amans. Et signanter dicitur quod debet esse desponsata Joseph, quod interpretatur 
augmentum vel appositio: ut in fide et amore apponens, semperque proficiens augmentetur, quia in talibus 
non proficere, est quodam modo deficere. Et signanter additur de domo David, quod interpretatur manu fortis: 
quia per gressus spirituales, per fortes conatus et operationes, in spirituali exercitio augmentatur» (VCC, 
26a).  |  - Quintament ... glòria]  Cfr. la versió abreujada del traductor valencià amb l’original llatí: 
«Quinto describitur haec anima ut tota illuminata, quia nomen ejus est Maria, quod interpretatur illuminata: 
scilicet ut signatum sit super eam vultus Domini, et habeat laetitiam spiritualem in corde suo» (VCC, 26a-b).  |  
- La ... interpreta]  Corella abreuja també l’última de les condicions: «Sexto describitur, ut a Deo 
confortata per donum fortitudinis Spiritus Sancti, quia ingreditur ad eam angelus Gabriel, quod interpretatur 
fortitudo Dei, et per eum fit annuntiatio: scilicet quando anima contemplativa fortificata a Deo, per spem 
elevatur, ut appetat gratiae plenitudinem, Domini praesentiam, et quamdam singularitatem benedictionis inter 
omnes creaturas» (VCC, 26b).





[29. DE  LA NECESSITAT ESPECIAL  D’UNA MENT  VIRGINAL]

La pensa devota que lo Verb divinal per obra del Sperit Sanct deu concebre, és mester 
que axí sia verge que no done entrada a dengunes cogitacions terrenes, mas tinga davall 
los peus en fastig y vituperi totes les coses mundanes. Y stime que stà exellada de la sua 
verdadera pàtria, y que en aquesta miserable terra no y habita, sinó que passa acaminant 
al celestial Regne.

Y si alguns falsos béns en aquest món troba, no s’i atura; mira’ls ab ira, pensant que 
asagen detenir lo seu viatge. Aquesta és la pensa munda y devota, de la qual diu lo 
Senyor: «Benaventurats són los de cor munde, que ells veuran la essència divina.»

[30. DE  LES DUES ESGLÉSIES DE NATZARET]

En Nazareth hi ha dos sglésies: la una en lo loch hon lo gloriós àngel saludà {23c} la 
nostra Senyora, y és lo altar allí hon feya oració la verge donzella quand li parlà l’àngel, 

y és hun altre altar hon sant Gabriel stava; stà la hu prop de l’altre. És una altra esgleya 
hon stigué lo Senyor ab la sua verge Mare y ab Joseff, son pare, segons los juheus 
stimaven.

 tinga] tingua B. Seguim V.  |   donzella] dunzella B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.

 Benaventurats ... divina] Mt 5, 8: Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt.

- La ... divina]  Cfr. la versió resumida i reelaborada de Corella amb el text de l’original llatí: «Specialiter 
autem circa tertiam conditionem est sciendum, quod mystice per hoc quod Christus conceptus et formatus fuit 
in utero virginali per operationem Spiritus Sancti, significatur quod spiritualiter concipitur et formatur in 
mente pura, ejusdem Spiritus Sancti operatione. Oportet enim mentem aeterni Verbi conceptivam esse 
virgineam, id est, non solum a vitiis, sed etiam a speciebus creatarum rerum, et ab hujusmodi specierum 
delectatione et corruptione immunem esse et abstractam. Cum enim omnis creatura vanitati sit subjecta 
[Rm 8, 20], omnis species a re creata abstracta, vanitati est conjuncta, ac per hoc mentem ad altiora tendentem 
abducit quodam modo et corrumpit. Ad hanc autem mentis abstractionem, hortatur Dionysius Timotheum 
dicens: “Tu autem, amice Timothee, forti contritione, sensus derelinque, et intellectuales operationes, et 
omnia sensibilia et intellectibilia, et ad ejus unitionem propera, qui est super omnem substantiam et 
cognitionem” haec Dionysius. Et in hac abstractione perficitur illa beatitudo, de qua dicitur: Beati mundo 
corde [Mt 5, 8], intelligendo mundum cor, illud quod est ab omni extranea specie emundatum. Tales autem 
Deum videbunt, et hic per internam contemplationem, et in patria per aeternam fruitionem. Et tales virgineae 
mentes sequuntur Agnum totius puritatis quocumque ierit, virgines enim sunt [Ap 14, 4]. De tali mente et 
anima, sic dicit Bernardus: “Anima quae semel a Domino didicit intrare ad semetipsam, et in intimis suis Dei 
praesentiam suspirare, et quaerere faciem ejus semper, talis, inquam, anima nescio an vel ipsam gehennam ad 
tempus experiri horribilius poenaliusve ducat, quam post spiritualis hujus studii gustatam semel suavitatem, 
exire denuo ad illecebras, vel potius molestias carnis, sensuumque inexplebilem repetere curiositatem. Dico 
ergo vobis, nihil est quod in tantum formidet, quisquis hoc beneficium semel accepit, quam ne gratia 
derelictus necessarie habeat denuo egredi ad carnis consolationes, imo desolationes, rursumque carnalium 
sensuum sustinere tumultus” haec Bernardus» (VCC, 26b). El passatge citat de Dionís l’Aeropagita es pot 
llegir en De mystica theologia, 1, 1 (PG 3, cols. 998-999); el de sant Bernat de Claravall està pouat de 
Sermones in Cantica canticorum, sermó XXXV (PL 183, cols. 0962C-0963A).  |   Nazareth]  Om.: «ubi 
annuntiatio facta est» (VCC, 26b).  |   stà ... laltre]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 26b).  |  - És ... 
stimaven]  Cfr. amb el text llatí: «altera, ubi domus fuerat, in qua Dominus nutritus est, cum infans erat» 
(VCC, 26b).





[31. DE  LES FIGURES DE  LA CONCEPCIÓ DEL SENYOR]

Figurada fon la concepció del Senyor en la verd florida romanguera que véu en grans 
flames Moysés y no·s cremava; fon verdadera mare la verge Senyora, y no deixà de ser 
verge. Y habità lo Senyor enmig de la encesa romaguera, y habità en lo inmaculat verge 
ventre flamejant de caritat de la sua donzella Mare. Y devallà lo Senyor en la romaguera 
per delliurar lo judaich poble, y devallà en la sua verge Mare per delliurar de infern tots 

los qui per fe y bones obres en ell creurien.
En lo vellocí de Gedeon fon prenunciat aquest misteri: que romanint la era seca fon 

ple lo vellocí de la celestial rosada. Y fon senyal que·ls judaichs pobles dels enemichs 
serien delliures, y la verge concepció fon causa que seríem remuts de les infernals penes.

Del ros que havia rosat sobre la lana umplí Gedeon una conca, y parí sens lesió la 

verge Senyora son fill Jesús, qui ha umplit lo món de la sua gràcia. Diu lo psalmista: 
«És devallat lo Senyor axí com pluja en lana.» Y axí devallà en la sua concepció, la 
virginitat de la sua Mare entrega. Y de la lana de aquest vellocí, que foren les sues 
puríssimes sanchs, se ha vestit la vestidura de nostra carn humana.

Fon celebrada aquesta concepció ineffable per lo gloriós sant Gabriel, excel·lent 

archàngel, figurat per Elieser, majordom de Abraam, gran patriarcha, al qual manà 
Abraam que cerquàs muller a son fill: una donzella humil, verge, que a ell y als camells 
donàs a beure. Aquesta fon la sacratíssima verge Maria, que de la sua virginitat donà a 

 celestial] cestial V. Seguim B.  |   sobre] sebre B. Seguim V.  |   vellocí] velocí B. Seguim V.  |   humana] 
hnmana B. Seguim V.  |   cerquàs] cerqués B. Seguim V.

- Diu ... lana]  Sl 71, 6: Descendet sicut pluvia in vellus, et sicut stillicidia stillantia super terram. 
Psalteri: «Devallarà axí com a pluja en la lana, e axí com gotes stillants sobre la terra» (López Quiles 1985: 
87).

- Figurada ... cremava]  Al·lusió a Ex 3, 2: «Allí se li va aparéixer l’àngel del Senyor en una flama enmig 
d’un esbarzer. Moisés va mirar i veié que l’esbarzer cremava però no es consumia».  |   flamejant ... caritat]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 26b).  |   poble]  Om.: «ut eos educeret de Aegypto» (VCC, 26b).  |  5-6 y ... 
creurien]  Cfr. amb l’original llatí: «descendit in Mariam propter nostram redemptionem, ut nos eriperet de 
inferno» (VCC, 26b).  |   creurien]  Om.: «Cum autem Dominus incarnari voluit, Mariam solam prae omnibus 
mulieribus elegit» (VCC, 26b-27a).  |  - En ... gràcia]  Aquesta figura es basa en Jt 6, 33-40, en què Déu 
ompli de rosada el vellut com a resposta a la petició de Gedeó, que li havia demanat una prova per tal de 
certificar-se que era a través d’ell que s’havia de salvar el poble d’Israel.  |   rosada]   Om.: «Sic Maria sola 
divino rore replebatur, et in mundo nulla alia digna inveniebatur» (VCC, 27a).  |  - Diu ... entrega]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 27a).  |   entrega]  Íntegra.  |  13-14 Y ... humana]  Aquest fragment tradueix el 
passatge següent del text llatí: «Vellus Gedeonis est virgo Maria: de quo vellere Jesus Christus fecit sibi 
tunicam» (VCC, 27a).  |  - Fon ... beure]  Aquesta tercera figura es basa en Gn 24, que dóna compte del 
casament d’Isaac, fill d’Abraham, i Rebeca, filla de Betuel. Després de la mort de la seua esposa, Abraham 
encarrega al seu administrador de confiança que cerque al seu país una esposa per al seu fill Isaac. Per 
mediació divina, l’administrador coneix que l’elegida és la jove i verge Rebeca, perquè accedeix a pouar 
aigua per a ell i els seus camells.  |   figurat ... patriarcha]  Cfr. amb el text llatí: «quod figuratum est in servo 
Abrahae, et in Rebecca filia Batuelis» (VCC, 27a).  |   beure]  Om.: «et ideo eam filio domini sui in sponsam 
eligebat» (VCC, 27a).  |  18-100,5 Aquesta ... cànter]  Cfr. amb el text llatí la traducció corellana del segon terme 
de la figura, feta amb certa llibertat: «Sic Pater coelestis misit Angelum suum, ut Filio suo quaereret virginem 
in matrem: qui virginem decentissimam, scilicet Mariam, invenit, quae sibi potum, id est, nuntiationi suae 
consensum dedit. Rebecca non solum nuntium, sed etiam camelos ejus potavit: Maria tam Angelis, quam 
hominibus fontem vitae propinavit» (VCC, 27a).





l’àngel a beure quand dix que perpètua verginitat havia votada. Dóna a beure a 
nosaltres, camells peccadors miserables, quand {23d} per humilitat se mostra de totes 
les generacions benaventurada. No la podem seguir en les sues excel·lents virtuts 
nosaltres, però quant som més peccadors podem més beure de la humilitat del seu 
cànter.

[32. DE  LA PARTIDA  DE GABRIEL]

Partí’s de la santificada y consegrada cambra lo celestial enbaxador, alegre sobre tots 
los qui alegrar se poden, per tornar al celestial Regne, puys dexava l’espòs en lo verge 
thàlem. Volia tornar resposta a Déu lo Pare, y humiliant-se als peus de la Verge 
prenyada, presa licència, absentà’s de la sua vista. Y tornant a les celestials jerarchies 
fon maravellosa festa nunqua celebrada ni ohida en la Jerusalem superna.

[33. DE  LA SOLEMNITAT DE  LA FESTA DE  L’ENCARNACIÓ]

Considera, ànima devota, la solemnitat de la present festa, que totes les altres passa, 
de la qual totes les altres tenen principi, y alegra’t y jubila de spiritual alegria, que del 
principi del setgle tal festivitat no és ohida. Huy és solennitat de Déu lo Pare, qui al seu 
etern únich unigènit Fill ha celebrades noces, sposant-lo ab natura humana, la qual lo 
Fill inseparablement, en unitat de supòsit, ha sposada.

Huy és solemnitat de la gloriosa verge Senyora nostra, que ha pres lo Fill de Déu en 
los seus virginals thàlems, y de les sues puríssimes sanchs li ha vestida la nupcial 
vestidura, en lo seu verge teler per obra del Sperit Sant teixida. Huy lo Pare la accepta 
en filla, lo Fill en Mare, lo Sperit Sant en sposa.

Huy és solemnitat y festa de totes les celestials jerarchies, huy la reparació dels àngels 

comença. Y, sobretot, és festa de natura humana, que huy la salut sua y general 
redempció y reconciliació té principi. Huy és sobre·ls àngels exalçada, huy deïficada. 

 quand] quant B. Seguim V.  |   peccadors] peccaeors B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |   la] lo B. 
Seguim V.

- Partís ... superna]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Gabriel itaque, peracto legationis 
suae officio, reverenter se inclinans, et Dominae suae valefaciens, discessit ab ea et disparuit, gaudens utique 
et exultans, quia responsionem Deo acceptabilem relaturus erat. Jam enim venerat sponsus, et ideo recessit 
paranymphus, dimittens sponsum in sanctissimo sponsae cubiculo, matrimonio consummato. Discessit 
quidem ab ea Angelus, sed remansit cum ea rex Angelorum et Dei Filius; discessit ab ea quantum ad 
apparentiam, sed remanserunt cum ea multi propter reverentiam, quam et sibi propter dignitatem mentis, et 
suo Regi exhibebant. Recedens ergo, peracto nuntio, et ad patriam rediens, hocque narrans, fecit ibi novum 
festum et novum gaudium, et exultationem magnam nimis» (VCC, 27a).  |  - que ... principi]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 27a).  |   ohida]  Om.: «nec unquam fuerat solemnitas talis» (VCC, 27a).  |   en ... 
supòsit]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 27b).  |  - Huy ... teixida]  Cfr. la traducció de Corella amb 
l’original llatí: «Hodie est solemnitas nuptiarum Filii Dei in utero, sed postea erit ex utero. Hodie est 
solemnitas Spiritus Sancti, propter hoc mirificum opus quod attribuitur ei, et quia hodie incepit ostendere 
benignitatem singularem humano generi» (VCC, 27b).  |   sobre·ls àngels]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
27b).





No ha Déu assumit algun àngel en unitat de la sua deífica persona, mas ha pres natura 
humana, fent a l’home Déu, perquè Déu s’és fet home.

Huy ha pres nova obediència lo Fill del Pare per acabar la salut nostra. Huy ab alegria 
ha saltat com a jagant per a córrer del més alt cel fins en la terra, axí {24a} com diu lo 
psalmista, y tancant-se dins les claustres de liris del verge ventre de la verge donzella és 

volgut ésser home axí com hu de nosaltres, germà nostre, y ha començat ésser peregrí 
en la terra del nostre exili.

Huy és devallada del cel aquella lum y resplandor de la lum eterna per bandejar les 
generals tenebres. Huy lo pa viu qui al món dóna vida ha cuyt lo Sperit Sant en lo 
inmaculat verge ventre de la humil verge Maria. Huy lo Verb divinal s’és fet home 

perquè abitàs ab nosaltres, y lo seu nom Emanuel se nomena, que vol dir «Déu és ab 
nosaltres», perquè Jesús és Déu y home.

Huy són complides totes les figures y tots los senys de la Sacra Scriptura, y tots los 
desigs dels profetes. Y per ço lo adveniment del Senyor «plenitud del temps» se 
nomena, lo qual, ab desig inenarrable los sants pares desijaven, y que vingués 

ardentíssimament supplicaven.
Huy és lo fonament y principi de totes les festes y de tot lo bé nostre. Fins en aquest 

dia indignat era nostre Senyor Déu contra natura humana per lo peccat de nostre primer 
pare, però mirant que·l seu unigènit Fill s’és fet home y ha sposat natura humana, ha 
dexat la ira que a natura humana tenia ans que de son Fill fos sposa.

Mira, donchs, ànima devota, considera y contempla aquesta obra tan admirable de 
aquesta solemníssima festa: tota és alegra, tota delectable, tota jocunda, tota desiderable, 
de tota honor y veneració digníssima; ab jubilació, exultació y letícia, ab mundícia de 
cor y de pensa la devem acceptar y pendre.

 fet] feu B. SeguimV.  |   lo] la VB. Esmenem atenent a la concordança de gènere.  |   peccat] pecat B. 
Seguim V.

- No ... humana] He 2, 16: Nusquam enim angelos apprehendit, sed semen Abrahae apprehendit.  |  - Huy2 
... terra] Sl 18, 6: In sole posuit tabernaculum suum; et ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo. 
Exsultavit ut gigas ad currendam viam. Psalteri: «En lo sol ha posat lo seu tabernacle; hi Ell, axí com sposat 
proceint del seu tàlem, ab alegria ha saltat com a jagant per a córrer la terra» (López Quiles 1985: 46).  |  
- lo ... nosaltres] Jn 1, 14: Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis: et vidimus gloriam ejus, 
gloriam quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis.  |  - y ... nosaltres] Mt 1, 23: Ecce virgo in 
utero habebit, et pariet filium: et vocabunt nomen ejus Emmanuel, quod est interpretatum Nobiscum Deus.

 fent ... home]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 27b).   |  - Huy ... Maria]  Cfr. amb el text llatí: «hodie panis 
vivus qui dat vitam mundo, in utero virginali est confectus, sed in cruce quasi in clibano decoctus» (VCC, 
27b).  |  - però ... sposa]  Cfr. amb el text llatí: «sed amodo videns Filium hominem factum, non ulterius 
irascetur in aeternum» (VCC, 27b).  |   pendre]  Om.: «In his ergo meditare, in his delectare et jucundaberis, et 
forte ostendet tibi Dominus ampliora, si vigilaveris» (VCC, 27b).





ORACIÓ

Jesús, Fill de Déu, qui ab voluntat del Pare, obrant-hi lo Sperit Sant, del si del mateix 
Pare, axí com hun riu exint de loch ameníssim, est devallat a les humils valls y baixes, y 
has mirat la vall de liris de la tua humil serventa; y strenyent la tua infinida aygua dins 
lo clos del seu ver- {24b} ge ventre, font signada, te ha pogut tot rebre, perquè de allí 

brollant tota la terra regues, y les tues aygües fossen per a nosaltres, pecadors, dolces, 
passades per les sues misericordes entràmenes. Devalle, donchs, misericorde Senyor, 
sobre mi, pecador miserable, la tua gràcia per mèrits de la tua verge Senyora mare, per 
la qual y dins la qual est fet als peccadors propici, misericorde y placable. Amén.

 obrant-hi] abrant-hi B. Seguim V.  |   baixes] baixures B. Preferim la lliçó de V. Cfr. amb el text llatí: «per 
humilia declinans convallium» (VCC, 27sc).

 la ... serventa]  «humilitatem ancillae tuae» (VCC, 27b).  |  4-7 y ... entràmenes]  Cfr. amb el text llatí: «in 
uterum Virginis descendisti, ubi conceptus ineffabiliter carnem assumpsisti» (VCC, 27sc). Aquest passatge es 
basa en Ct 4, 12. Veg.  aquesta mateixa imatge, i la nota corresponent, en les pp. 70,12-17.  |  - per2 ... 
placable]  Cfr. amb l’original llatí: «per quam teipsum desiderem, et amore intus concipiam; et per eamdem 
gratiam operantem in me, fructus bonorum operum salutares proferam» (VCC, 27sc).



DE  LA VISITACIÓ DE  ELIZABETH  Y DE LA CIRCUNCISIÓ  Y 
NATIVITAT  DE JOHAN BAPTISTA.  CAPÍTOL VI

[1. DE  LA VISITACIÓ  DE MARIA]

Romania prenyada la verge Senyora nostra dins la sua cambra, y Déu encarnat dins lo 
seu inmaculat ventre. Y tornant a pensar ab alegria inmensa totes les paraules de l’àngel, 

pensà que devia anar a visitar Elizabeth, cosina germana, y ensemps alegrar-se de la 
gràcia que la divina misericòrdia li havia feta levant-li nom de stèril, y que la pogués 
servir prenyada y partera, y pogués apendre de servir son Fill, Déu y home. Y guiava lo 
Fill a la Mare, perquè volia dins lo ventre de Elizabeth santificar lo seu baptista.

Diu lo sagrat evangeli: «Levà’s Maria»: aseguda y quieta stava, la sua pensa en oració 

y contemplació elevada; levà’s per exercitar obres de vida activa, perquè alguna 
perfectió no fallís a la sua perfectíssima vida. Alguns doctors opinen que Joseff 
acompanyà la sua verge sposa; altres, que anà sens Joseff, presa d’ell licència, per a 
visitar la honesta cosina germana.

De Nazareth partí la Verge prenyada, y devers lo migjorn endreçà los passos a les 

montanyes de Judea. Stà en alt Judea en sguard de Galilea, d’on se partia. Y tenia 
Zacharies la sua posada en lo més alt de Judea, y és lo camí montuós y ple de pedres.

Y anà ab gran cuyta, diu lo evangelista, que no volia que la vesen, per donar exemple 
que les vèrgens tard o {24c} nunqua deuen mostrar-se.

Vench a Jerusalem, que era la principal ciutat del regne de Judea, encara que en lo trib 

de Benjamín stava situada; y de Jerusalem pujà al castel[l] o posada de Zacharies, que 
stà dos legües sobre Jerusalem anant al ponent, y a la part de migjorn declina.

Diu sant Ambròs: «Prenyada la verge donzella Maria, y portant lo Verb divinal en lo 
ventre, a visitar Elizabeth fon la sua via, certa y segura de tot lo que li havia dit l’àngel; 
volia servir a la sua cosina germana, y ensemps ab ella, en spiritual alegria regraciar a la 

bondat divina les gràcies rebudes.»

 la] nostra add. B. Seguim V, atenent al sentit del passatge. El contrast amb el text llatí no resulta útil en 
aquest punt, per tractar-se d’una addició de Corella (veg. l’aparat de notes).

- Lc 1 39 ... Judea1] Lc 1, 39: Exsurgens autem Maria in diebus illis, abiit in montana cum festinatione, in 
civitatem Juda.  |   Y ... cuyta] Lc 1, 39.

- Romania ... ventre]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 28a).  |   ab ... inmensa]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 28a).  |  làngel]  Om.: «quae de consobrina sua Elizabeth dixerat» (VCC, 28a).  |  - y ... stèril]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 28a).  |   y ... home]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 28a).  |   elevada]  Om.: «quae 
omnibus operibus suis erat praevia» (VCC, 28a).  |  11-12 levàs ... vida]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 28a).  |  
- Alguns ... germana]  En el text llatí només s’afirma que Maria va sola a visitar la seua cosina, després de 
prendre llicència (cfr. amb VCC, 28a).  |   mostrar-se]  Om.: «nec ibi contrahere colloquia cum aliquo» (VCC, 
28a).  |   Vench ... Judea]  Cfr. amb el text llatí: «Et venit in Jerusalem civitatem Juda; quod hoc loco nomen est 
non tribus, sed regni, scilicet Judae» (VCC, 28a).  |  - Diu ... rebudes]  Sant Ambròs de Milà, Expositio 
evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 1560A).





[2. DE  LES RAONS PER  QUÈ SALUDÀ PRIMER  MARIA]

Mira y contempla, o, ànima devota!, com la Mare de Déu, reyna del cel y de la terra, 
acamina no en reals paraments ni cavalcadures, mas ab lo seu espòs Joseff a peu portava 
aquella via aspra. Són de Nazareth a Jerusalem dèset legües, e dos de Jerusalem a la 
casa de Zacharies. Acompanyen a la nostra verge Senyora Humilitat, Pobretat, Honestat 
y Vergonya, y Déu, qui ella portava, que la portava y la guiava, y lo príncep sant 

Miquel, qui la tenia en special custòdia ab moltes legions de àngels, y lo gloriós sant 
Gabriel, qui specialment la servia, y sant Raphael, qui li adobava les posades. Excelsa 
angèlica companyia portava, no mundana, vana, pomposa, y lo prenyat de son Fill la 
feya més laugera, axí com als ocells les plomes.

Entrà la Senyora nostra en la casa de Zacharies y saludà la sua cosina germana, 

mostrant-li goig y alegria de la gràcia que havia rebuda, mirant-la prenyada de sis 
mesos.

Primer la saludà la humil verge Senyora per la sua humilitat profunde: tant quant era 
més alta, tant per humilitat se feya més baixa. Saludà la primera perquè era més jove y 
venia per servir-la; saludà la primera perquè dins lo seu verge inmaculat ventre la salut 

portava no solament per a Elizabet, mas per a tota natura humana.
O, gran benaventura encontrar en lo camí aquesta Reyna nostra, y que pro- {24d} 

strats besem la terra que·ls seus beneyts peus calciguen, y que ella, humil, nos salude, 
dient: «Déu, mon Fill, haja misericòrdia de vosaltres, yo·l ne supplique, puys só per 
vosaltres Mare sua»!

 les] los VB. Esmenem la forma de l’article atenent a la concordança de gènere.  |  - profunde ... humilitat] 
om. B per homeotelèuton. Seguim V. Cfr. amb el text llatí, reproduït en l’aparat de notes.  |   Saludà la] 
Saludada B. Seguim V.  |   saludà la] saludada B. Seguim V.

 Entrà ... germana] Lc 1, 40: et intravit in domum Zachariae, et salutavit Elisabeth

 ab ... Joseff]  El text llatí no esmenta la companyia de Josep, sinó d’unes verges: «aliquibus de virginibus, quas 
secum domi habebat» (VCC, 28a).  |   y ... guiava]  Cfr. amb el text llatí: «Est etiam secum ipse Dominus 
virtutum» (VCC, 28a).  |  - y4 ... posades]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 28a).  |  - y ... plomes]  Cfr. amb 
l’original llatí: «Nec erat a conceptu filii gravata, ut communiter contingit aliis mulieribus; non enim fuit 
Dominus Jesus Matri suae onerosus» (VCC, 28a). Veg. la mateixa imatge en les pp. 147,15-17 i 740,24.  |  
 Zacharies]  Om.: «et Elizabeth cognatae suae. Domum religiosam visitat, suaeque humilitatis et 
mansuetudinis signa manifestat» (VCC, 28a).  |  - mirant-la ... mesos] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 28a).  |  
- Primer ... humana]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que s’aparta de la literalitat: «Prior ipsa 
Virgo profert salutationem, propter duo. Primo, causa humilitatis, quia humilior. Secundo, causa pietatis, quia 
superior. Prima ratio respicit morem illarum regionum, ubi inferiores solent salutare prius superiores, quasi 
reverentiae exhibitione. Sed secunda respicit morem illarum regionum, ubi salutatio profertur a majoribus: id 
signum quod omnis benedictio desursum est» (VCC, 28a).  |  - O ... sua]  Aquest fragment reelaborat per 
Corella tradueix aquest breu passatge, aparegut anteriorment en el text llatí: «O quam felix fuisset, qui in illo 
itinere Mariam obviam habuisset, et vocem salutationis ab ea recepisset!» (VCC, 28a).





[3. COM  HEM  D’IMITAR-LA EN  SIS ACTES,  MORALMENT]

Hi devem moralment atendre que sis actes se reconten en lo present evangeli de la 
verge Senyora nostra, los quals devem seguir nosaltres.

Lo primer, que·s levà, perquè·ns levem y no·ns tinga perea gitats en los vicis.
Segonament, pujà en les montanyes de Judea: devem pujar nosaltres per scala de 

virtuoses obres a la sperança de la celestial glòria.

Terçament, diu lo evangelista que ab cuyta anava la Verge prenyada, donant-nos 
exemple que, prenyada la nostra pensa de algun bon prepòsit, treballem hi cuytem 
posar-lo en obra. Diu sant Crisòstom: «Alguna cosa més no contrasta a la virtuosa vida 
que allargar y diferir les bones obres.»

És verdadera retgla de virtuós viure cuytar la bona obra perquè algun impediment no 

la empache, y prestament dexar la mala; e si no est tan bo que lo mal prepòsit dexar 
vulles, fes que la obra se allargue perquè algun impediment hi vinga.

Quartament, vench en la ciutat de Judea: devem nosaltres entrar en la Sgleya per 
confessar laors y gràcies a la bondat divina; Judea «confessió» és interpretada.

Quintament, entrà en casa de Zacharies sacerdot, pare de Johan, que vol dir «gràcia»; 

entrem nosaltres per lo sagrament de penitència en casa del sacerdot per haver la gràcia.
Sisenament, saludà Elizabeth, significant que nostre Senyor Déu nos fa la gràcia, y 

que si stà la nostra ànima prenyada dels seus dons y gràcies, que saludem nostres 
prohismes, comunicant-los nostres spirituals benificis.

[4. COM  JOAN , PLE DE  L’ESPERIT SANT,  S’ALEGRÀ DINS DEL VENTRE]

Axí prestament com les paraules saludables de la Senyora nostra per la boca de 

Elizabeth entraren, fon santificat lo Baptista, axí com havia promés l’àngel a son pare. 

 perquè·ns] perquè us V. Seguim B.  |   dels] de les B. Seguim V.

- devem ... glòria]  Cfr. amb el text llatí: «ascendamus et nos in montana, tendendo in altiorem vitam, et 
appetendo coelestia, et appropinquando ad ea» (VCC, 28b).  |   prenyada ... prepòsit]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 28b).  |  - Diu ... obres]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 16, 10 (PG 57, col. 252).  |  
 obres]  Om.: «saepe enim istud omnibus nos bonis fecit excidere» (VCC, 28b).  |  - y ... vinga]  Cfr. amb el 
text llatí: «malum vero urgens semper differri debet, si forte aliquis casus superveniens inpediat» (VCC, 
28b).  |  - devem ... interpretada]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Ingrediamur et 
nos in civitatem Judae, id est, confessionis et laudis divinae, scilicet in ecclesiam, ad laudandum, et 
obsequendum ibi, et in civitatem contemplativam coelestem Jerusalem, ad confitendum nomini Domini: 
Judas enim confitens interpretatur» (VCC, 28b).  |   entrem ... gràcia]  Corella tradueix lliurement aquesta 
cinquena causa. Cfr. amb l’original llatí: «Intremus et nos in domun Zachariae, non sequentes cogitationes 
vanas, sed magis memores mandatorum Domini ad faciendum ea; Zacharias enim memorans Domini 
interpretatur» (VCC, 28b).  |  - Sisenament ... benificis]  Cfr. amb l’original llatí la traducció d’aquesta 
sisena causa, en què Corella obra també amb llibertat: «Sexto, salutavit Elizabeth. Salutemus et nos Elizabeth, 
creaturas fastidiendo, et in solo Deo saturitatem nostri desiderii statuendo, qui solus replet in bonis 
desiderium nostrum [Sl 102, 5]: Elizabeth enim, Dei mei saturitas interpretatur. Et insuper gratiam perceptam 
communicemus proximo, sicut Maria fecit Elizabeth et puero» (VCC, 28b).  |  - Axí ... entraren]  Cfr. amb 
el text llatí: «Quam cito autem Virgo salutavit Elizabeth» (VCC, 28b).





Sentí y conegué la presència del Senyor dins lo ventre de sa mare, y ballà hi s’alegrà al 
melodiós cant de la suau veu de la sua verge tiha.

Movia’s Johan {25a} en lo ventre de la casta mare, y ab lo gest del cors lo 
adveniment del Senyor denunciava, y exir volia del ventre. Ab tot que de sis mesos no 
pogués viure per a prycar y manifestar als pobles qui era lo rey Messies, l’offici de 

precursor ja començava exercir en lo ventre de sa mare, y si poguera, ja volguera dir als 
pobles: «Mirau, yo·l vos mostre: aquest és lo Anyell de Déu! Aquest és qui los pecats 
del món leva!»

Diu sant Crisòstom: «Volgué lo Senyor que la sua verge Mare saludàs Elizabet, 
perquè les paraules que procehien de aquell verge archiu hon ell, Paraula eterna, 

habitava, entrassen per les orelles de la prenyada, y al seu fill Johan devallasen, hi 
l’untassen en profeta y més que profeta.

»Digues, infant, digues, major de tots los profetes: de hon te ve aquesta alegria? 
Encara no est nat y ja profetizes. Ja coneixs lo adveniment del Messies; no·l pots 
saludar ab paraules; fas lo que pots, que ballant te alegres, y alegrant lo adveniment del 

Senyor denuncies.»
Fon Elizabeth aprés del fill, y per mèrits del fill, de la gràcia del Sperit Sant plena. De 

la plenitud que portava la verge Senyora nostra no fon plena primer que·l fill la mare, 
mas, ple lo fill, pogué umplir la mare. De la salutació de la fructífera Mare de Déu verge 
fon santificat lo fill Baptista, y de la plenitud de la sua gràcia redundà en la mare; la 

qual, tota alegra y del foch del Sperit Sant plena, abraçant la verge y prenyada cosina, 
per gran alegria en alta veu exclamà.

Lo fill, clos y tancat, mostrà a la mare quines paraules y en quin to de veu entonar 
devia; lo qual, perquè paraules li fallien y ayre que los seus labis formar les poguessen, 
volgué cridàs la mare, que per ell, qui stava tancat, parlava.

Entonà Elizabeth altes veus y clares, per mostrar la gran affectió hi amor que les sues 
entràmenes encenia, per mostrar les grans excel·lències de la verge Mare ab qui parlava, 

 tancat] tant B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «Filius intus latens» VCC, 29a).  |   parlava] paraula B. 
Seguim V.

- Mirau ... leva] Jn 1, 29: Altera die vidit Joannes Jesum venientem ad se, et ait: Ecce agnus Dei, ecce qui 
tollit peccatum mundi.

- al ... tiha]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 28b).  |   tiha]  Om.: «et quem lingua et voce non potuit, animo 
exultante et etiam motu salutavit» (VCC, 28b).  |  - Diu ... profeta2]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum 
in Matthaeum, 27 (PG 56, col. 775).  |  - perquè ... habitava]  Cfr. amb el text llatí: «ut sermo procedens ex 
utero matris, ubi habitabat Dominus» (VCC, 28b). Veg. una altra al·lusió a Maria com a arxiu en la 
p. 86,11-13.  |   y ... profeta]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 28b).  |  profeta]  Om.: «Nam statim ut vox 
salutationis convenit ad aures ejus, exultans puer prophetavit, non voce, sed motu» (VCC, 28b).  |  
- Digues ... denuncies]  Aquest fragment, que no hem pogut localitzar en l’obra crisostomiana, figura en 
sant Bru d’Asti, Commentaria in Lucam, c.I (PL 165, col. 0344C).  |   profetes]  Om.: «qui digne satis plus 
quam propheta vocaberis» (VCC, 28b).   |  - y ... denuncies]  Cfr. amb el text llatí: «Quam laetus ei 
occurreres, si jam natus eum videres, cujus agnito adventu, exultando obviam ire conaris» (VCC, 28b).  |  
 que ... parlava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 29a).  |  - que ... encenia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
29a).





per mostrar que dins lo {25b} seu ventre stava aquell qui seria veu del Senyor alta, suau 
y clara. Més per devoció que per entonació fon la veu de Elizabeth alta.

Diu sanct Agostí: «Gran y alta és la veu devota, que·n lo més alt cel és ohida, encara 
que·ls nostres labis no la formen.»

Dix Déu a Moysés, y Moysés no parlava: «Què crides e a mi reclames?» Cridava y 

reclamava Moysés no ab veu, mas ab devota pensa, la qual callant crida y ateny lo que 
demana.

[5. COM  MARIA ÉS BENEÏDA,  I COM  ÉS BENEÏT  EL SEU FRUIT]

Exclamà y dix Elizabeth: «Beneyta tu entre les dones, y sola entre totes les altres 
beneyta, y entre les que per tu són beneytes, excel·lent beneyta; y beneyt és lo fruyt del 
teu ventre, del qual totes les benedictions devallen, hi la principal és la tua. Dins tu 

habita, fruyt és del teu verge ventre; tu est lo beneyt arbre qui prodoheix tal fruyta 
beneyta, de la benedictió de la qual totes les generacions beneheixen l’arbre. O, beneyt 
arbre hi beneyt lo fruyt de l’arbre! Beneyta verga de la rael de Jessé! Beneyta la flor que 
naix de tal rael y puja y fructifica fruyt de vida!»

Diu Beda: «Ab una veu Elizabeth y l’àngel la verge Mare de Déu beneheixen, 

significant que natura humana y angèlica concorden en benehir y en magnificar la Mare 
de Déu, verge Senyora.»

Hi devem atendre que cinch fruyts de la verge Senyora nostra se cullen: lo primer, del 
seu verge ventre, hi aquest és per la sua concepció, per la qual nos comunicà lo fruyt de 

 sanct] sant B. Seguim V.  |   beneyt] beueyt VB. Esmenem la grafia.  |   beneheixen] beneïxen B. Seguim V.

 Dix ... reclames] Ex 14, 15: Dixitque Dominus ad Moysen: Quid clamas ad me? loquere filiis Israel ut 
proficiscantur.  |  - Exclamà ... ventre] Lc 1, 42: et exclamavit voce magna, et dixit: Benedicta tu inter 
mulieres, et benedictus fructus ventris tui.

- alta ... clara]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 29a).  |   Més ... alta]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada que ofereix Corella en aquest punt: «Quasi ergo magna vi Elizabeth intus commota, non solum 
Virginem resalutavit, verum etiam voce magna clamavit, non tam clamosa, quam devota, quia non clamor, 
sed amor sonat in aure Dei. Unde ista magnitudo magis est intelligenda ratione devotionis interioris, quam 
soni exterioris» (VCC, 29a).  |  - Diu ... formen]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no 
figura l’atribució d’aquest passatge a sant Agustí: «Devotio enim magnus clamor est, ita ut usque in coelum 
audiatur» (VCC, 29a).  |  - la ... demana]  Aquest fragment forma part en realitat d’un passatge de sant 
Agustí, Enarrationes in psalmos, In psalmum XXXVII enarratio: sermo ad populum (PL 36, col. 0404). Cfr. 
amb el text llatí: «Unde Augustinus: “Clamor ad Dominum est intentio cordis, et flagrantia dilectionis, quia 
semper petitur quod optatur”» (VCC, 29a).  |   beneyta]  Om.: «Nulla enim tantae unquam gratiae particeps 
fuit, aut esse poterit. Benedicta es, et ampliori benedictione cumulaberis» (VCC, 29a).  |   hi ... tua] Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 29a).  |  tua]  Om.: «Qui, secundum quod homo, benedictus est benadictione gratiae, 
quippe plenus dono omnium charismatum; benedictus etiam in benedictione gloriae, secundum quod Deus ab 
aeterno, et usque in aeternum. Non quia tu benedicta, ideo benedictus fructus ventris tui; sed quia ille 
praevenit te in benedictionibus dulcedinis, ideo tu benedicta» (VCC, 29a).  |  10-12 Dins ... larbre]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 29a).  |   y ... vida]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 29a).  |  vida]  Om.: «Benedicta 
talis mater; benedictus et talis filius. Benedicta est Maria ab Angelo supra, quia triumphantis Ecclesiae 
ruinam reparavit; sed hic ab Elizabeth, quia militantem Ecclesiam, quasi jam mortuam suscitavit» (VCC, 
29a).  |  - Diu ... Senyora]  Beda, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 0320D) i Homiliae, 
l.III, homilia XXVIII: In feria sexta quatuor temporum (PL 94, col. 0328B). 





vida; lo segon és de la sua pensa, hi aquest és la compassió que té a nosaltres, peccadors 
miserables; lo terç fruyt, de la sua mel·líflua boca, pregant a son Fill per nostres 
misèries; lo quart és de obra, quand ab lo seu mantell nos cobre; lo cinqué és del seu 
nom, qui és Verge Maria; tots, bons, mals hi celerats, hi en qualsevol perills, lo 
invoquen.

[6. COM  MARIA VE A DIVERSES  PERSONES DE  DIVERSA  MANERA]

En alta veu Elizabet exclamà, dient: «Hi d’on me ve a mi que la Mare de mon Senyor 
me vinga a veure? {25c} Quines són les mies obres? Quins són los meus mèrits? D’on 
me ve tan gran benaventura, que la Mare de mon Senyor, Verge prenyada, entre totes les 
dones beneyta, de Nazareth sia venguda per visitar-me, y humilment y reverend saluda a 
mi, inútil serventa sua? Aquest tan gran do no·l me dóna santedat ni noblea, sinó sola 

divina gràcia que als humils visita. Yo, alta Reyna, Mare de Déu, Senyora, devia anar a 
tu per servir-te y adorar-te com a mare de aquell de qui yo só creatura.»

Hi devem atendre que la Mare de Déu ve als pecadors en quant és mar amarga, quand 
ells tenen contrició de les sues culpes; ve als catius y opressos per delliurar-los en quant 
és Senyora; ve als qui stan en tenebres y ploren en quant és clarejant stela, donant-los 

consolació hi alegria.
Diu sanct Agostí: «Santa Maria, socorre als miserables, ajuda als pusil·lànims, 

aconsola los qui ploren.»
«Maravellada stich –diu Elizabeth–, verge Mare de Déu beneyta, de la tua humilitat 

profunda, que a mi sies venguda. Y tinch causa de maravellar-me, perquè conech y mire 

les tues abundants y excel·lents gràcies. Y no·t maravelles que axí parle, que a la veu de 

 quand] quant B. Seguim V.  |   lo] la B. Seguim V.  |   Elizabet] Elizabeth B. Seguim V.  |   vinga] vingua B. 
Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   contrició] contricia B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.

- Hi ... veure] Lc 1, 43: Et unde hoc mihi, ut veniat mater Domini mei ad me?

- a ... miserables]  Cfr. amb el text llatí: «ad afflictos, et super peccatores» (VCC, 29a).  |  - lo ... misèries]  
Cfr. amb el text llatí: «tertius est oris, et hic est oratio» (VCC, 29a).  |   quand ... cobre]  Cfr. amb el text llatí: 
«et hic est protectio» (VCC, 29a).  |   En ... dient]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 29a).  |   veure]  Om.: «Id est 
qua mea justitia» (VCC, 29a).  |  mèrits]  Om.: «scilicet sterili et seni, et secundum reputationem hominum 
maledictae» (VCC, 29a).  |   inútil serventa sua]  Cfr. amb el text llatí: «servam et ancillam suam» (VCC, 29a).  |  
10-11 Aquest ... visita]  Cfr. amb l’original llatí: «Neque enim sanctitas, neque religio, neque nobilitas aliqua 
hoc mihi praestitit, ut tanto honore, tantaque beatitudine fierem digna, sed sola Dei gratia» (VCC, 29a).  |  
- Yo ... creatura]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Ego potius debui ire ad te, sed tua tuique 
filii humilitas, te coegit venire ad me» (VCC, 29a).  |   pecadors]  Om.: «per compassionem» (VCC, 29a).  |  
 opressos]  Om.: «per protectionem» (VCC, 29b).  |  - Diu ... ploren]  Autor incert (Sant Agustí?), 
Sermones ad populum, Sermones suppositii de Sanctis, sermó CXCIV: De Annuntiatione Dominica, II (PL 
39, col. 2107).  |  -, Maravellada ... Mare]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Et vere 
benedicta es, et benedictus fructus ventris tui, et admiror de humilitate visitationis tuae, propter 
magnificentiam virtutis, quae apparet in te. Ecce enim in tuo adventu et salutatione, non solum ego, sed et 
infans in utero meo gratulatur, et quod voce non potest, gaudio fatetur» (VCC, 29b).





la humil salutació tua, salut mia, lo infant nebot teu que tinch en lo ventre ha celebrat 
tan gran alegria que volia exir defora per adorar lo Fill dins lo engast de la verge Mare.

Y axí conegué Elizabeth la incarnació del Verb divinal dins lo virginal ventre: de la 
plenitud del fill era plena. Y aquella qui lo prenyat havia tengut celat sis mesos, ara 
confessa he s’alegra que de profeta hi del precursor del Messies és prenyada.

[7. COM  ELISABET CONEIX ELS SECRETS  PER  ESPERIT  DE  PROFECIA]

Y los misteris que secretament lo Sperit Sant li inspirava, en laor de la divina bondat 
palesament los evangeliza, dient: «Benaventurada est, perquè has cregut a l’àngel, que 
primer has concebut per fe a Déu en la pen- {25d} sa que no en lo ventre. 
Perfectíssimament seran en tu acabades totes les coses que del Senyor has ohides per la 
boca de l’àngel, que en veritat has concebut, y parràs verge lo rey Messies, Déu y home, 

qui delliurarà de la general captivitat natura humana.»
En aquesta veu excel·lent y alta manifestament declara que sperit de profecia li revelà 

les paraules que havia dit l’àngel a la verge Senyora nostra.
«Benaventurada est tu –diu Elizabeth–, que has cregut a l’àngel, y benaventurats per 

tu, benaventurada, aquells qui no han ohit l’àngel y que tu est Mare de Déu crehen y 

confessen, perquè has cregut y acceptat la enbaxada de l’àngel.
Considera, ànima devota, de quant gran virtut és la salutació de la Senyora nostra, que 

la gràcia del Sperit Sant dóna als qui saluda, goig y alegria, y sperit y acte de profecia. Y 
axí, incessantment devem saludar la sua clemència ab ferma sperança, que torna les 
saluts als qui devotament la saluden.

 celat] celar B. Seguim V.  |   evangeliza] evangelista B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «palam evangelizabat» 
(VCC, 29b).  |   delliurarà] delliura B. Preferim la lliçó de V. El contrast amb el text llatí no resulta útil en 
aquest punt, per tractar-se d’una addició de Corella (veg. l’aparat de notes).  |   Benaventurada] benaaenturada 
B. Seguim V.  |   la] lo V. Seguim B.

- Benaventurada ... làngel] Lc 1, 45: Et beata, quae credidisti, quoniam perficientur ea, quae dicta sunt tibi 
a Domino.

 engast]  Encast, cavitat on ha de fixar-se una cosa, especialment una pedra preciosa en una joia (DCVB, s.v. 
engast).  |   ventre]  Om.: «et Mariam esse matrem Domini» (VCC, 29b).  |  - Y ... prenyada]  Cfr. amb el text 
llatí la traducció de Corella: «Intellexit quippe per Spiritum Sanctum, quo repleta erat; quia exultatio infantis 
illius, significaret venisse matrem ejus, cujus ipse praecursor erat futurus. Et ideo quae ante erubescebat onus 
parentis, dum adhuc nesciret mysterium religionis, jam benedicit; et quae se occultabat, quia conceperat 
filium, jactat se, quia generabat prophetam» (VCC, 29b).  |   inspirava]  Om.: «his qui simul aderant» (VCC, 
29b).  |  en ... bondat]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 29b).  |  - que ... ventre]  Cfr. amb el text llatí: «quando 
per assensum fidei concepisti» (VCC, 29b).  |   làngel]  Om.: «et per Spiritum Sanctum mentem tuam 
illustrantem, et te immediate docentem» (VCC, 29b).  |  10-11 que ... humana]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
29b).  |  - y ... làngel]  Cfr. amb el text llatí la traducció ampliada de Corella: «Sed et beati illi qui audiunt 
et credunt» (VCC, 29b).





[8. CÀNTIC  DE MARIA]

Ohida de Elizabeth la resposta, que Mare de Déu palesament y en alta veu la 
nomenava, dient-li benaventurada perquè havia cregut a les paraules de l’àngel, no 
pogué més avant callar la humil Verge prenyada; no pogué callar les gràcies que tenia.

Y aquell Verb divinal que havia concebut dins la pensa y dins lo ventre la incitava a 
loar la divina magnificència. Mirant que la font del Sperit Sanct que dins les sues 

entràmenes brollava havia saltat en les entràmenes de la cosina germana y ja sortia per 
los grifons de la sua boca, la gratitut a la humilitat vencia.

Stimava la mansueta Verge que no parlant era ingrata a Déu, son Fill, de tants 
benificis, y la Paraula eterna que dins lo seu verge ventre tenia movia y endreçava la sua 
lengua a cantar hun càntich sobre tots los altres de laors divines. Staven atentes les 

angèliques jerarchies a la veu de la verge tortra.
{26a} Qual lengua poria descriure lo gest, la veu, lo goig y alegria de la humil Verge 

prenyada? Los ulls a la celestial spera, juntes les mans, ab veu suau, clara y dolça 
entonà y cantà les següents paraules: «Magnifica al Senyor la mia ànima.» Y dient «al 
Senyor» posà les sues mundíssimes mans sobre lo seu verge inmaculat ventre.

Acostumaven los juheus, quand de la divina bondat rebien grans benificis, compondre 
càntichs de alegria en lahors divines. Y axí, la Senyora nostra volgué ordenar hun 
càntich per lo major y més excel·lent benifici de quants natura humana rebre podia: que 
sia deïficada en unitat de supòsit, que l’ome sia Déu y Déu sia home, y Mare de Déu 
una donzella verge qui lo càntich entona: «Magnifica a Déu la mia ànima.»

Quasi dient: «O, Elizabeth, a mi loes, a mi magnifiques! Yo a Déu magnifique, a Déu 
loe, y a laor y glòria sua aquest càntich ordene, y a ell, Déu y Senyor, lo cante. Tant com 
puch lo loe hi·l magnifique; de cor y de pensa la mia anima·l loha, y no solament los 
labis. Al Senyor Déu loe, a qui és deguda laor, honor e glòria; ab joconditat y alegria·l 
loe.

 Sanct] Sant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   que] que·l VB. Ometem l’article determinat per 
evitar-ne la repetició.  |   magnifiques] magnfiques B. Seguim V.  |   alegria·l] elegria·l B. Seguim V.

 Magnifica ... ànima] Lc 1, 46: Et ait Maria: Magnificat anima mea Dominum.  |   Magnifica ... ànima] Lc 1, 46.

- Y ... ventre]  Cfr. la traducció amplificada de Corella amb el passatge corresponent de l’original llatí: «et 
quae virginali pudore, et ex humilitate acceptum oraculum silentio texerat, jam congruo tempore patefecit. 
Unde exultans prorupit in canticum laetitiae, quod a Domino edidit, dicens: Magnificat anima mea Dominum, 
etc., totum ibidem complens jucunditatis et laetitiae canticum» (VCC, 29b).  |   juheus]  Om.: «in casu 
magno» (VCC, 29b).  |  - Y ... ànima]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «Et plus 
omnibus potest haec Virgo magnificare Dominum. Beata siquidem Virgo, tantum mysterium sibi esse 
manifestatum, et quanta per hoc esset, more humilium, non statim revelavit, sed quousque per Elizabeth 
revelatur, abscondit: quam quia cognovit mysterium per Spiritum Sanctum cognovisse, intelligens Dominum 
illud revelari velle tandem, et hoc ipsa revelat, Deumque magnificat, id est, magnum in operibus ejus laudat 
et praedicat: non magnum facit, quia in se grandescere non potest, et nec detrimentum, nec augmentum 
recipit» (VCC, 29b).  |  - O ... loe]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «O Elizabeth, tu me 
magnificas de bonis quae vides in me, sed anima mea Domino et creatori, videlicet Deo Patri, ex quo sunt 
omnia, attribuens, ipsum in hoc cantico Magnificat, et ejus magnificentiam praedicat, non tantum lingua 
laudat» (VC, 29b).





[9. DE  L’EXULTACIÓ DE L’ESPERIT DE  MARIA]

»Y per ço dich que·l meu sperit se alegra en Déu, qui m’ha creada; Salvador, que 
m’ha recreada; meu, que de nova manera me ha recreada; meu, que de les mies 
puríssimes sanchs li ha plagut fer-se home, Fill meu, per rembre natura humana, perquè 
ha mirat la humilitat mia, la poquedat y baxea mia, y la coneixença que yo tinch de ser 
mínima creatura sua. Y per ço, totes les generacions me diran benaventurada.»

Tant, que aquell nefandíssim Mafomet en lo seu Alcorà scriu de la Senyora nostra que 
digueren los àngels: «O, Maria!, Déu denuncia a tu la sua Paraula, y serà lo seu nom 
Jesús, fill de Maria. Déus te ha elegit y purificat; a tu ha elegit, clara sobre totes les 
dones, y Sathanàs no t’ha tocada.» Aquestes paraules scriu aquell Mafomet nefandíssim 
perquè totes les gene- {26b} racions li diguen benaventurada.

«Ha fet en mi grans coses –diu la humil simple coloma– ell, qui és omnipotent, y per 
ço les ha fetes en mi, qui só mínima creatura sua: axí ha mostrat la sua omnipotència. Y 
és sant lo seu nom, d’on totes les sanctedats devallen, y la sua misericòrdia és de la 
generació en generacions als qui·l temen.»

 creada] creda B. Seguim V.  |   recreada] recreda B. Seguim V.  |   nefandíssim] nifandíssim B. Seguim V.  |  en] 
om. V. Seguim B.  |   gene- ... racions] generaciones B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- Y ... benaventurada] Lc 1, 47-48: et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Quia respexit 
humilitatem ancillae suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.  |  - Ha ... temen] 
Lc 1, 49-50: quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen ejus, et misericordia ejus a progenie in 
progenies timentibus eum.

-, Y ... prestades]  El traductor valencià s’aparta en aquest punt del text llatí i ofereix un passatge 
alternatiu que dóna compte, de manera glossada, del càntic de Maria (Lc 1, 46-55). Cfr. la reelaboració de 
Corella amb el text llatí: «Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, et salvatore meo, scilicet in Filio, 
per quem sunt omnia, per quem salus mundo reparatur. In hoc autem salutari, virgo bene habet causam 
exultationis, plus quam omnes creaturae; quia parentes in filiis solent exultare. Et licet ipse sit salutare 
omnium hominum, singulariter tamen fuit salutare Virginis prae cunctis hominibus, propter singulares 
virginis praerogativas. Spiritus ipse est anima, interdum tamen accipitur pro animae rationabilitate et 
excellentia. Anima namque vivimus, spiritu discernimus et intelligimus: unde comprehendit omnes vires sub 
anima et spiritu. Sub anima comprehenduntur vires inferiores, in comparatione ad corpus. Spiritus vero 
importat eamdem substantiam animae secundum vires superiores, quibus rapitur supra se dulcedine 
contemplationis. Maria ergo anima et spiritu Deo devota, de omnibus beneficiis circa eam divinitus exhibitis, 
omnes vires suas, in gratiarum actione, et laude Dei impendit: quasi dicat, secundum Ambrosium: “Tanto 
munere me Deus sublimavit, ut nullo linguae officio explicare possum, sed totum animi interioris affectum in 
agendis gratiarum laudibus offero, totum quod vivo, quod sentio, quod discerno in ejus praeceptis 
observandis impendo”. Magnificat autem et ille Dominum, in cujus bonitate magnificatur et laudatur 
Dominus. Sic enim in discipulis magistri, sic in operibus suis artifices singuli laudantur et magnificantur. 
Magnificatur ergo Deus in nobis, dum anima nostra, quae ad imaginem Dei facta est, per justitiam Christo se 
conformat, qui est imago Patris; dum imago Dei, quae est in ipsa, magnificatur, id est, virtutum magnitudine, 
magna efficitur; dum secundum praecepta divina vivimus, dum bonis operibus lucemus. Et ideo ait 
Apostolus: Glorificate et portate Deum in corpore vestro [1Co 6, 20]. Unde nota quod Deus magnificatur 
tripliciter in beneficiis suis: primo, ipsa beneficia Deo attribuendo; secundo, pro ipsis Deo gratias agendo; 
tertio, in ipsis nos exercendo» (VCC, 29b-30a). No hem pogut locali tzar en l’obra de sant Ambròs de Milà el 
passatge que ací li atribueix la VCC; es pot llegir, però, per bé que amb certs canvis, en Beda el Venerable, In 
Lucae evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 0321C).  |  - Tant ... benaventurada]  El passatge al·ludit 
ací per Corella figura en la sura 3, vv. 42 i 45. Els musulmans honoren Maria com a mare de Jesús (considerat 
un profeta), reconeixen la seua immaculada concepció i la seua virginitat, i la veneren amb devoció. 





Havia mostrat la sua potència en la Creació, en lo principi; la sapiència, en l’orde y 
govern de les creatures; la justícia, en lo general diluvi; la misericòrdia, que per los 
hòmens s’és fet home, prenent la humana carn del judaich poble; y la sua misericòrdia 
passà en les generacions dels gentils e idolatres.

Ha fet la sua potència, que vol dir los seus poderosos actes, en lo seu braç, qui és son 

Fill, en lo qual ha creat y recreat natura humana. Ha dispargit los superbos qui confiaven 
en la sua pensa, qui foren los juheus, fiant en la sua sciència y prudència, los quals 
destrohí y dispargí quand Titus y Vespesià Judea y Jerusalem destrohiren. Y parla de 
passat la Verge prenyada lo que sdevenidor era per la certitud de la sua profecia.

Ha deposat los poderosos, que són los mateixs juheus, poderosos en la Ley y Profetes, 

en lo regne y sacerdoci, y ha exalçat los gentils, humils y despectes, los quals 
devotament la prycació dels apòstols reberen.

Y per ço diu: «Los famejants umplí de bones viandes»; famejaven los gentils la 
doctrina del Senyor y miracles. Y los juheus, richs de la Ley y dels profetes, de la sua 
doctrina y maravelloses obres, ha dexat buyts en la ceguedat maliciosa.»

Però perquè al poble de Israel ha fet les sues promeses, diu la verge Senyora: «Ha 
pres Israel lo seu fadrí», que vol dir: «ha pres Déu carn humana de mi, qui só del 
judaich poble, recordant-se de la sua misericòrdia, en la qual havia promés fer-se home 
de la generació judaica», axí com avia par- {26c} lat a nostres pares, Abraam y a la sua 
generació tant com duren los setgles. Parlà nostre Senyor Déu al gran patriarcha 

Abraam y als profetes, que tots de Abraam devallaren, que de la sement de Abraam 
pendria carn humana, que eternament ab ell seria unida.

Acabades les paraules de aquest sobreangèlich càntich, considera tu, ànima devota, 
aquest humil excel·lent exemple: la Mare de Déu Elizabeth visita; Jesús Déu, son Fill, al 
Baptista; lo Senyor al servent, la Senyora a la serventa, y per servir la visita. Y plena de 

gràcies, virtuts y excel·lències sol de la sua humil poquedat se recorda, dient: «Ha mirat 
la humilitat de la sua serventa.»

 los] sos B. Preferim la lliçó de V. El contrast amb el text llatí no resulta útil en aquest punt, per tractar-se 
d’una reelaboració de Corella (veg. l’aparat de notes).  |   humils] hnmils V. Seguim B.  |   maliciosa] 
malisiosa B. Seguim V.  |   promeses] promoses B. Seguim V.  |   misericòrdia] misericàrdia B. Seguim V.  |  
 al] a la V. Seguim B.

- Ha ... pensa] Lc 1, 51: Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui.  |  - Ha ... 
despectes] Lc 1, 52: Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.  |  - Los ... maliciosa] Lc 1, 53: 
Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes.  |  - Ha ... misericòrdia] Lc 1, 54: Suscepit Israel 
puerum suum, recordatus misericordiae suae.  |  - axí ... setgles] Lc 1, 55: sicut locutus est ad patres 
nostros, Abraham et semini ejus in saecula.  |  - Ha ... serventa] Lc 1, 48.

- Ha ... destrohiren]  Corella interpreta com un càstig diví contra el pobre hebreu el resultat de la Primera 
Guerra Judeo-romana (66-73d.C.), en què l’emperador Vespasià, i posteriorment el seu fill Tit, van reprimir 
durament la rebelió dels jueus contra l’imperi romà. Després de combatre els rebels per tot Judea, la victòria 
definitiva dels romans es produeix amb el dur i llarg setge de la ciutat de Jerusalem que portà a terme Tit. 
Aquest primer enfrontament entre jueus i romans és relatat per l’historiador Flavi Josep en De bello judaico.





Humilia’t, donchs, tu, y considera que los dons y gràcies que tens no són tues, mas 
regoneix a la divina bondat confessant que de la sua liberalitat les tens prestades.

[10. DE  LES SET  VEGADES QUE  LLEGIM  QUE PARLÀ MARIA]

Hi devem atendre que en aquest melodiós càntich, perquè era de laor divina, més que 
en altre parlament alarguà la Senyora nostra les sues paraules, que molt breu legim y 
poques vegades que ha parlat en los sagrats evangelis, les quals comptam set en nombre, 

per mostrar que dels set dons e gràcies del Sperit Sanct era plena. Ab l’àngel parlà dos 
vegades: la primera, com dix: «Com se farà?, que tinch vot de ésser verge»; la segona: 
«Vet ací la serventa del Senyor.» Ab Elizabeth, dos vegades: quand la saludà y quand 
entonà lo seu càntich. Ab lo Fill, dos vegades: quand ab gran dolor li dix: «Fill, com has 
fet axí en sguart de nosaltres?», y quand li dix: «No tenen vi» en les noces. Ab los 

ministres, una vegada, dient: «Feu qualsevol cosa que mon Fill vos diga.»
Y en totes aquestes paraules és stada molt breu la Senyora nostra. Solament se allargà 

en lo càntich, perquè eren lahors divines. Y no parlà sens gran utilitat en totes les sues 
paraules, y ab mara- {26d} vellosa y miraculosa obra. Primerament, ab l’àngel, la 
incarnació admirable; segonament, ab Elizabeth, la santificatió del Baptista; terçament, 

en lo temple, hon diu lo sagrat evangeli que devallà lo Senyor ab la sua verge Mare, y 
era-li humil y subjecte; quartament, en les noces, quand per les sues paraules lo Fill 
obedient en vi convertí l’aygua.

Atén, ànima devota, que ab quatre persones ha parlat la Senyora nostra: ab l’àngel; ab 
Elizabeth, antiga dona sancta, cosina germana sua; ab lo seu Fill y ab los ministres, per 

donar exemple a les vèrgens, y en special religioses, que molt tard y poques paraules 
parlen, [sinó] ab l’àngel, qui és lo sacerdot, qui àngel del Senyor se nomena, per 
confessió, en lo sagrament de penitència; ab Elizabeth, vella y sancta, que la aconsole; 

 Sanct] Sant B. Seguim V.  |   és] ea B. Seguim V.  |   vèrgens] verges B. Seguim V.  |   sagrament] sangrament 
B. Seguim V.

 Com ... verge] Lc 1, 34: Dixit autem Maria ad angelum: Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco?  |  
 Vet ... Senyor] Lc 1, 38: Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum. Et 
discessit ab illa angelus.  |  quand ... saludà] Al·lusió a Lc 1, 40: et intravit in domum Zachariae, et salutavit 
Elisabeth.  |  8-9 quand2 ... càntich] Al·lusió a Lc 1, 46-55.  |  - Fill2 ... nosaltres] Lc 2, 48: Et videntes admirati 
sunt. Et dixit mater ejus ad illum: Fili, quid fecisti nobis sic? ecce pater tuus et ego dolentes quaerebamus 
te.  |   No ... vi] Jn 2, 3: Et deficiente vino, dicit mater Jesu ad eum: Vinum non habent.  |   Feu ... diga] Jn 2, 5: 
Dicit mater ejus ministris: Quodcumque dixerit vobis, facite.

 divina]  Om.: «et gratiarum actione» (VCC, 30a).  |   que ... verge]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 30a).  |  
 quand ... dix]  Cfr. amb el text llatí: «primo, in Templo» (VCC, 30a).  |   perquè ... divines]  Cfr. amb el text llatí: 
«ubi cum Filio locuta est» (VCC, 30a).  |  divines]  Om.: «Et notandum quod haec septem verba locuta est in 
quatuor temporum vicibus» (VCC, 30a).  |   hon ... Mare]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 30a).  |   en ... 
penitència]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 30a).





ab Jesús, Déu y Senyor nostre, per oració devota; ab los diligents y honests ministres, 
per subvenció dels pobres y necessitats comunes.

[11. DEL GOIG D’ELISABET I  DE MARIA]

Considera, ànima cristiana, com se alegren, com se aconsolen les dos cosines 
germanes, la una de Déu verge Mare; l’altra, que era stèril, mare del gran Baptista. O, 
benaventurada casa! O, temple devot sobre tots los temples, que tals dos prenyades de 

tals dos fills tanca!
Diu sant Ancelm: «O, ànima devota, corre y acompanya la tua dulcíssima Senyora a 

les montanyes de Judea! Mira com se abracen la Mare de Déu, verge, y la mare de 
Johan, stèril; scolta les saluts que·s dien. Mira com lo servent lo Senyor adora; tancat 
dins lo ventre de la mare se alegra, y alegrant-se la sua venguda denuncia. A tals mares 

te acosta, que tals fills porten. Besa la terra que los peus de la tua Senyora, Mare de 
Déu, calciguen, y escolta aquella veu suau y dolça que en aquell càntich excel·lent sobre 
tots los càntichs canta.»

 sant] sanct B. Seguim V.  |   calciguen] calsiguen B. Seguim V.  |  aquell] aquel B. Seguim V.

 per ... comunes]  Cfr. amb el text llatí: «et hoc in necessariorum postulatione» (VCC, 30b).  |  - Considera ... 
tanca]  Cfr. amb l’original llatí: «Considera ergo, quomodo laetantur matres ambae: laudant Deum de utraque 
conceptione, et in gratiarum actione consistentes, agunt dies laetitiae. O qualis domus, ubi pariter 
commorantur et requiescunt tales matres, scilicet Maria et Elizabeth, talibus filiis, scilicet Jesu et Joanne 
fecundatae!» (VCC, 30b).  |   tanca]  Om.: «O si cum Domina tua in montana posses conscendere; si sterilis et 
Virginis matris suavem contueri complexum, et salvationis officium; puto quod canticum illud sacrum 
Magnificat anima mea Dominum, cum beatissima Virgine, suavi cum modulatione concineres, mirumque 
conceptum virginem, una cum propheta parvulo exultans et jubilans, adorares!» (VCC, 30b).  |  - Diu ... 
canta]  Sant Anselm de Canterbury, Liber meditationum et orationum, meditació XV: De praeteritorum 
beneficiorum Christi memoria, de praesentium experientia, et exspectatione futurorum (PL 158, col. 0785D). 
  |   adora]  Om.: «praeco judicem, vox Verbum» (VCC, 30b).  |  - A ... canta]  Cfr. amb el text llatí la part 
final del passatge de sant Anselm, que Corella tradueix amb certa llibertat: «“Beati ventres, in quibus totius 
mundi salus exoritur, pulsisque tristitiae tenebris, sempiterna laetitia prophetatur. Accurre, quaeso, accurre, 
tantis gaudiis admiscere; prosternere ad pedes utriusque, et in unius ventre sponsum tuum amplectere, 
amicum vero ejus, in alterius utero venerare” haec Anselmus» (VCC, 30b).  |   canta]  Om.: «Attende hic, et 
imitare humilitatis exemplum: quod enim Maria ad Elizabeth, Christus ad Joannem, Domina ad ancillam, 
Dominus ad servum venire, et Maria Elizabeth servire non dedignatur, quid aliud quam humilitatis exemplum 
ostenditur? De qua etiam specialiter, in cantico suo praedicto, Maria gloriatur, et plena omnium virtutum, 
solam humilitatem recognoscit, dicens: Quia respexit humilitatem ancillae suae [Lc 1, 48]. Ergo et tu de te 
humilia, cum Maria sentias; et quidquid boni habes Deo, non tibi, cum ea attribuas» (VCC, 30b).





[12. DEL TEMPS QUE  ESTIGUÉ MARIA AMB  ELISABET]

Stigué la Senyora nostra quasi tres mesos ab la cosina germana servint-la ab molta 
reverència, com {27a} si fos mare sua, quasi oblidant-se que era Mare de Déu y dels 
àngels reyna, perquè tostemps servà humilitat en totes les sues obres.

Y no sens causa en la assumpció de la Senyora nostra aquell evangeli de Martha y de 
Magdalena canten, significant com portà la vida activa y contemplativa ab totes les 

perfetes obres y en lo més alt grau que acabar se podien.
Sperà la Senyora nostra lo part de la cosina germana, augmentant tostemps la divina 

bondat en Johan y en la mare les gràcies per la presència y comunicació de la verge 
Mare de Déu prenyada.

[13. DE  LA NATIVITAT  DE  SANT  JOAN BAPTISTA]

Pres en les sues mans sagrades lo nebot, nat del ventre de sa mare, y pogué la 

mundícia dels liris de les sues mans axí sanctificar la carn del Baptista que per tot lo 
temps de sa vida no pogué caure en mortal culpa.

Ohiren los amichs, vehins y parents que fill havia parit la stèril, y que havia nostre 
Senyor Déu magnificat la sua misericòrdia en ella. Vengueren a visitar la partera y 
alegrar-se ab ella, que de fill, y tal, era mare.

 Senyor] Seynor B. Seguim V.

 Stigué ... germana] Lc 1, 56: Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus: et reversa est in domum 
suam.  |  - Ohiren ... ella] Lc 1, 57-58: Elisabeth autem impletum est tempus pariendi, et peperit filium. Et 
audierunt vicini et cognati ejus quia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur 
ei.

 germana]  Om.: «pro cujus consolatione et obsequio venerat» (VCC, 30b).  |  1-2 servint-la ... sua]  Cfr. amb el 
text llatí: «pro cujus consolatione et obsequio venerat, ministrans et serviens ei humiliter, reverenter, et 
devote, in omnibus quibus poterat» (VCC, 30b).  |  - Y ... podien]  Cfr. amb l’original llatí: «In ea igitur, 
contemplatio non deseruit actionem, nec actio diminuit contemplationem. Unde et Evangelium scriptum de 
ministerio Marthae et contemplatione Mariae legitur in ipsius beatae Virginis assumptione: quae et activa fuit, 
ut patet in hoc loco, et contemplativa, quia conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo» (VCC, 
30b).  |  - Sperà ... prenyada]  Cfr. amb el text llatí la traducció resumida de Corella: «Tamdiu quippe mansit 
Maria cum Elizabeth, donec partus tempore completo praecursoris Domini sui, propter quam venerat, 
nativitatem videret: ut ei et matri obsecundaret, et ut in via et publico non videretur frequentius, et ut tanto 
tempore Elizabeth et Joannis cresceret in gratiis profectus. Nam si in primo adventu Mariae, sed et etiam 
ipsius Domini, Spiritu Sancto sunt repleti, multum est illis superadditum de gratiis, in tanta mora mansionis» 
(VCC, 30b).  |  - Pres ... culpa]  Cfr. amb l’original llatí, que Corella tradueix lliurement: «Completo igitur 
pariendi tempore, peperit Elizabeth filium [Lc 1, 57] scilicet octavo kalendas Julii, et feria sexta. Cui nato, ac 
etiam matri ejus, humilia obsequia beata Virgo exhibuit, et in domo etiam aliena, ministrare potius quam 
ministrari voluit» (VCC, 30b).  |  - Ohiren ... mare]  Cfr. la traducció resumida de Corella amb el text llatí: 
«Et audierunt vicini qui erant cohabitantes, et cognati qui erant consanguinei vel affines Elizabeth, quia 
magnificavit et magnifice fecit, Dominus misericordiam suam cum illa, id est, magnam misericordam ei fecit, 
scilicet opprobium sterilitatis auferendo, et tantum et talem filium, sic nuntiatum mirabiliter et conceptum, 
supernaturaliter ei dando; et congratulabantur ei [Lc 1, 58] super tanto dono, secundum quod Angelus 
Zachariae dixerat: Multi in nativitate ejus gaudebunt [Lc 1, 14]. Hoc autem gaudium sanctitatem in eo 
futuram significabat» (VCC, 30b-31a). 





Alegren-se los bons del bé dels seus prohismes, y del mal se entresteixen, en 
differència dels miserables envejosos, que del mal se alegren y del bé porten dolor y 
pena.

[14. DEL MOTIU PER  QUÈ L’ESGLÉSIA  CELEBRA AQUESTA NATIVITAT]

Y devem atendre que en tal jorn com naixqué lo Baptista passà de aquesta present 
vida lo evangelista; però perquè no·s podien en hun dia celebrar dos tan solennes officis, 

ha mudat la Sgleya que la festa de l’evangelista ab la nativitat del Senyor la celebren, 
perquè en tal dia fon una gran sgleya a honor del seu nom edificada, y perquè en tal dia 
fon patriarcha de tota Àsia, y perquè ab la nativitat del Senyor fossen tres maneres de 
martres, dels quals la sancta Sgleya celebra.

Y romàs la festa del Baptista lo dia de la sua nativitat alegra, axí com l’àngel havia dit 

a son pare. Devem, donchs, en aquest dia, loar, magnificar hi colrre aquests dos sancts 
excel·lents, amichs hi {27b} parents del nostre Déu, Senyor y mestre, perquè·ns 
recapten la gràcia que·l nom d’ells significa.

Té lo gloriós Baptista entre·ls altres sancts special privilegi: que la sua nativitat la 
santa Sgleya celebra perquè, sanctificat y purgat en lo ventre de sa mare de la original 

culpa, pogué nàixer sanct en la present vida.
Alguns en lo dia de la nativitat sua encenen luminosos ciris, perquè fon lum y 

entorcha qui mostrà y manifestà y senyalà ab lo dit lo rey Messies; y per ço dix lo 
Senyor que era canela cremant y clarejant davant los pobles.

 officis] afficis B. Seguim V.  |   sancta] santa B. Seguim V.  |   sancts] sants B. Seguim V.  |   santa] sancta B. 
Seguim V.  |   davant] devant B. Seguim V.

 era ... pobles] Jn 5, 35: Ille erat lucerna ardens et lucens: vos autem voluistis ad horam exsultare in luce ejus.

 evangelista]  Om.: «et ad coeleste palatium, laetantibus angelis, gloriosus intravit» (VCC, 31a).  |  - y ... 
celebra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 31a).   |  - Devem ... significa]  Cfr. amb el text llatí: «Igitur 
dilectissimi, hos aequinatos summos Dei amicos, inter choros angelorum rutilantes, devotis hodie laudibus 
honorantes, et orationes ad thronum gratiae mittamus, ut misericordiam consequamur, et gratiam in auxilio 
opportuno inveniamus» (VCC, 31a).  |  - Té ... vida]  Cfr. la traducció de Corella, certament lliure, amb 
l’original llatí, que recorre en aquest punt a sant Agustí (autor incert), Sermones ad populum, Classis III: De 
sanctis, sermó CCXCII: In natali Joannis Baptistae, VI, c.I (PL 38, col. 1320): «Sed cur nativitatem Joannis 
potius quam alicujus sancti celebremus? Haec causa est secundum Augustinum, quia illorum post nativitatem 
et aetatis accessum, fides Domino adhaesit, sed nullius eorum nativitas Christo militavit. Joannis autem 
Dominum ipsa nativitas prophetavit, quem conceptus ex utero salutavit. Idcirco etiam Joannis celebratur 
nativitas, quia Joannes Dei gratia datus scilicet et natus est initio temporis gratiae: quia etiam gratiam novi 
testamenti erat praedicaturus, qui etiam in utero est mundatus» (VCC, 31a).  |  - perquè ... Messies]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 31a).  |   davant ... pobles]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 31a).





[15. DE  LA CIRCUMCISIÓ  DEL  PRECURSOR]

Lo huytén dia de la nativitat sua, vengueren per circuncir lo fadrí, segons la ley 
judaica, y deyen que li posassen lo nom del pare, Zacharies. Era consuetud antiga posar 
als primogènits lo nom del pare; y lo dia de la circumcisió posaven lo nom, axí com en 
lo baptisme, perquè, mundes los infants de la original culpa, són nomenats hi scrits en lo 
libre de vida.

Respòs la mare: «No·s pot fer que haja nom Zacharies; Johan és lo seu nom propi.» 
Aquest nom li havia revelat l’àngel, axí com lo havia revelat al pare, que, mut 
Zacharies, no havia pogut comunicar lo nom a la mare.

Enterrogat per senyals lo pare per quin nom lo nomenarien, hon se mostra que sord 
era, com per senyals lo enterrogaren, demanà ab senyals unes scrivanies, y scriví: 

«Johan és lo seu nom propi, lo qual li ha imposat l’àngel, qui·l portava de l’archiu de la 
divina sapiència.»

[16. DELS MOTIUS PER  QUÈ  JOAN ÉS UN NOM CONVENIENT PER  A ELL]

Hi devem atendre que aquest nom Johan li fon propi, primerament, per la plenitud de 
gràcia que tingué en lo ventre de sa mare; segonament, per lo temps de gràcia, que en lo 
seu temps tingué principi; terçament, perquè primer prycà la excel·lència y lo effecte de 

la gràcia, prycant penitència per atényer lo celestial Regne.
Y tots se maravellaven com de tal nom nomenaven, {27c} que·n la parentela d’ells 

no·s trobava, y com lo pare y la mare en lo seu nom se acordaren.

 principi] priucipi V. Seguim B.  |  prycà] preycà B. Seguim V.  |   prycant] preycant B. Seguim V.

- Lo ... Zacharies] Lc 1, 59: Et factum est in die octavo, venerunt circumcidere puerum, et vocabant eum 
nomine patris sui Zachariam.  |   Respòs ... propi] Lc 1, 60: Et respondens mater ejus, dixit: Nequaquam, sed 
vocabitur Joannes.  |  - Enterrogat ... sapiència] Lc 1, 62-63: Innuebant autem patri ejus, quem vellet vocari 
eum. Et postulans pugillarem scripsit, dicens: Joannes est nomen ejus. Et mirati sunt universi.  |   Y ... 
maravellaven] Lc 1, 63.  |  17-18 de ... trobava] Lc 1, 61: Et dixerunt ad illam: Quia nemo est in cognatione tua, 
qui vocetur hoc nomine.

 pare]  Om.: «et maxime unigenitis»  (VCC, 31a).  |  - perquè ... vida]  Cfr. amb el text llatí: «quia nullus, nisi 
abjiciat carnalia, quod significat circumcisio, dignus est ut nomen ejus scribatur in libro vitae» (VCC, 31a).  |  
 axí ... pare]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 31a).   |   demanà ... scrivanies]  Cfr. amb el text llatí, que explica el 
significat del terme pugillarem que apareix en Lc 1, 63: «postulavit signo, non verbo pugillarem id est 
tabulam tantam quantum poterat pugillus capere. Unde secundum vulgare Romanorum, pugilla est tabula ad 
scribendum. Dicitur etiam aliquando pugillaris calamus, et stylus, et graphium quo scribimus» (VCC, 31a). 
Corella omet aquesta explicació i tradueix el terme llatí pugillarem per «unes escrivanies», és a dir, un adreç 
d’escriure, compost de tinter, ploma i arener, sostingut per un suport més o menys artístic (DCVB, s.v. 
escrivania).  |  - Johan ... sapiència]  Cfr. amb el text llatí: «Joannes est nomen ejus. Non dicit, erit, sed est; 
quasi dicat: jam est impositum nomen a Deo et ab angelo: ego non impono, sed impositum indico» (VCC, 
31a).  |   en ... mare]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 31a).  |  - que·n ... trobava]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 31b).  |   acordaren]  Om.: «seu de impositione nominis hujusmodi» (VCC, 31b).





[17. DE  LES MERAVELLES SUCCEÏDES ALESHORES]

Fon lavors solta la lengua de Zacharies; incredulitat l’avia ligada, credulitat y fe la 
desliga. Per la confessió que féu del nom de son fill merexqué ésser delliure, axí com 
mereixqué ésser ligat com dix dubtoses paraules. Y axí, començà a manifestar la gràcia 
de la ley evangèlica.

Y començà a parlar donant laors a la bondat divina per tantes y tan excel·lents 

gràcies. Feya verdaderes aquelles paraules del psalmista: «Benehiu los sacerdots al 
Senyor!»

Y fon gran temor de admiració en tots los convehins qui ohien aquestes maravelles en 
la nativitat del gloriós Baptista: que l’havia parit stèril, e del nom que imposat li havien, 
e com era stat mut lo pare, y com havia cobrat la paraula conexien tots y temien. Y 

pensaven com eren de tembre los divinals judicis.
Y publicaven-se tots aquests maravellosos actes per totes les montanyes de Judea. Y 

dins lo seu cor pensaven y deyen: «Qui serà aquest fadrí per qui tants miracles se 
acaben? Gran serà y de gran excel·lència.»

Diu lo evangelista que la mà del Senyor, que vol dir la sua potència, era ab lo fill de 

Zacharies. Y, ple del Sperit Sanct, Zacharies profetisant ordenà hun càntich de laors 
divines, dient: «Beneyt sia lo Senyor Déu de Israel, qui ha visitat lo seu poble.»

 paraules] paruules B. Seguim V.  |   temien] tenien B. Seguim V, atenent al sentit del passatge.

 Fon ... Zacharies] Lc 1, 64: Apertum est autem illico os ejus, et lingua ejus, et loquebatur benedicens Deum. 
Psalteri: «Atteneu, beneïu ara lo Senyor, tots los servents del Senyor: los qui stau en la casa del Senyor, en 
los palaus de la casa del nostre Déu» (López Quiles 1985: 138).  |   Y ... divina] Lc 1, 64.  |  - Benehiu ... Senyor] 
Sl 133, 1: Canticum graduum. Ecce nunc benedicite Dominum, omnes servi Domini: qui statis in domo 
Domini, in atriis domus Dei nostri.   |   Y ... convehins] Lc 1, 65: Et factus est timor super omnes vicinos eorum: 
et super omnia montana Judaeae divulgabantur omnia verba haec.  |   Y ... Judea] Lc 1, 65.  |  - Y2 ... 
excel·lència] Lc 1, 66: et posuerunt omnes qui audierant in corde suo, dicentes: Quis, putas, puer iste erit? 
etenim manus Domini erat cum illo.  |  - Diu ... Zacharies1] Lc 1, 66.  |  - Y ... poble] Lc 1, 67-68: Et 
Zacharias pater ejus repletus est Spiritu Sancto: et prophetavit, dicens: Benedictus Dominus Deus Israel, 
quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suae.

 Per ... fill]  Cfr. amb el text llatí: «Per confessionem enim fidei in scripto, quam verbis facere non poterat» 
(VCC, 31b).  |  - Feya ... Senyor]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb del text llatí: «Nec mirum si 
loquebatur, quia prior suus, scilicet Deus, dederat ei benedicite: et ideo benedixit Deum, secundum illud: 
Benedicite, sacerdotes Domini, Domino» (VCC, 31b).   |   e ... pare]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 31b).  |  
10-11 Y ... judicis]  Cfr. amb el text llatí, que el traductor valencià escurça en aquest punt: «vel timor punitionis, 
quia videntes virum religiosum propter haesitationem sic punitum, timebant sibi omnes, scientes quod non 
esset tutum offendere Deum» (VCC, 31b).  |  - Y2 ... deyen]  Cfr. amb el text llatí, que el traductor valencià 
abreuja: «Et posuerunt omnes qui audierant in corde suo, scilicet miracula quae facta fuerant, considerantes, 
et eventum rei tacite praestolantes, dicentes scilicet intra se» (VCC, 31b).  |  - per ... acaben]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 31b).  |  - Diu ... Zacharies1]  Cfr. la traducció resumida de Corella amb l’original 
llatí: «Nec mirum quod ita quaerebant de puero, etenim manus Domini, id est potestas divina, et virtus Dei 
operativa, erat cum illo, scilicet Joanne, in mirabilibus circa eum factis; ex quibus rationabiliter concludebatur 
magnitudo pueri futura coram Deo» (VCC, 31b).  |   qui ... poble]  Add. de Corella, que completa Lc 1, 68 (cfr. 
amb VCC, 31b).





[18. COM LA  PARLA  ÉS RESTITUÏDA  A  ZACARIES AMB  EL  DO DE  LA 
PROFECIA]

Diu sant Crisòstom: «Gran y sobreabundant és la liberal pietat divina: si alguna cosa 
per nostra culpa·ns leva, si·ns disposem a meréxer la sua gràcia lo que·ns ha levat nos 
torna, y aldre que no·ns ha levat nos dóna.»

Levà la paraula a Zacharies perquè dubtava; perquè ha volgut creure li torna la 
paraula ab sperit de profecia. La lengua que solament parlava ara parla y profetisa; allí 

hon abundà la culpa sobreabundà la gràcia.
Diu sant Ambròs: «Mira lo Senyor quant és benigne y a perdonar nostres peccats 

prompte: no solament nos torna lo que per nostres culpes perdut ha- {27d} víem, mas de 
novelles gràcies nos abunda. Perdut havia lo parlar Zacharies, però no havia perdut 
profecia; ara parla y profetisa. No·s desespere, donchs, algú per los seus demèrits, que 

muda lo Senyor la sentència si tu mudes la vida.»

[19. DEL RETORN DE MARIA]

Circuncís lo infant Baptista, pres comiat de la cosina germana y de Zacharies la Verge 
prenyada, donà la benedictió al nebot Johan, que molt amava, y tornà en Nazareth a la 
sua pobreta casa. Acabat lo servey de la cosina germana se’n tornà, hon prenem 
exemple que no és decent cosa star en casa de altri sens utilitat alguna.

Pot contemplar ací l’ànima devota quines làgremes dolces de enyorament Elizabeth y 
Zacharies ploren, quand se parteix d’ells aquella matutina stela, aquella rutilant alba, 
aquell goig y alegria de tots los qui la miren. Y lo nebot Johan, que ús de raó tenia, qui 
tant se alegrà de la sua venguda dins lo ventre de la mare, ara s’entresteix de la absència.

 disposem] disponem B. Seguim V.  |   parlava] paraula B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «ecce loquela, quae 
sola ablata est diffidenti, cum spiritu prophetiae est restituta credenti» (VCC, 31b).  |   abunda] abundat B. 
Seguim V.  |  perdut] perdue B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.

- allí ... gràcia] Rm 5, 20: Lex autem subintravit ut abundaret delictum. Ubi autem abundavit delictum, 
superabundavit gratia.

- Diu ... dóna]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a 
sant Joan Crisòstom: «Magna est largitas divinae pietatis, et muneris ejus, si prompti et parati ad accipiendum 
simus» (VCC, 31b).  |   La ... profetisa]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 31b).  |   gràcia]  Om.: «et ita frequenter 
amplius reddit Dominus quam sustulerit, qui etiam quos sanavit in corpore, hos etiam in anima sanavit» 
(VCC, 31b).  |  - Diu ... vida]  Sant Ambròs de Milà, Expositio Evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 
1564B).  |   per ... culpes]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 31b).  |  - Perdut ... profetisa]  Cfr. amb el text llatí: 
«Ille dudum mutus prophetat. Haec enim gratia Dei maxima, quod eum qui negaverat, confitetur» (VCC, 
31b).  |   Circuncís ... Baptista]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 31b).  |   que ... amava]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 31b).  |   casa]  Om.: «completo tamen prius ortu praecursoris, prout opinio magis communis 
tenet» (VCC, 31b).  |  - quand ... miren]  Cfr. amb l’original llatí: «quando Virgo Maria inde recessit, 
quando mundi gaudium et stella maris, in domum suam reversa est» (VCC, 31b).  |   rutilant]  Intensament 
brilant (DCVB, s.v. rutilar).  |   que ... tenia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 31b).





Devem ara considerar la pobretat de la nostra Senyora. Tornà a la sua pobreta casa, 
hon no tenia provisió alguna; dels treballs de les sues mans vivia. Y venia de la casa del 
sacerdot Zacharies, que·s deu creure que era abundosa. Hages, donchs, compassió a la 
Mare de Déu, Reyna del cel y de la terra, que axí stiga pobra que ab lo treball de les 
sues delicades sagrades mans pase la vida.

[20. DE  LA INFANTESA DE  JOAN,  EL  PRECURSOR]

Crexia lo fadrí Johan y augmentava en virtuts y en gràcies, y axí com crexia en edat 
augmentava en perfeta vida. Y era en lo desert lo seu viure, loch per a contemplació y 
oració apte, de edat de set anys fins que·s mostrà als pobles, al flum Jordà prycant lo 
baptisme, que fon lo quinzén any de l’imperi de Tiberi Cesar, emperador de Roma.

ORACIÓ

{28a} Gloriós Johan Baptista, primer ple de gràcia que nat del ventre de ta mare; 
primer coneguist a Déu que no·t coneguesen los hòmens: a tu, excel·lent, gloriós, qui 
est tant amich de Déu per special privilegi, recórrech yo, y no·m puch moure, pesat per 
lo pes y gravitat de les mies culpes. Record-te, donchs, benaventurat Baptista, que puys 
la gràcia de Déu tan alt te pujà, la tua pietat alce a mi, puys la mia culpa me ha fet axí 

despecte; a tu no tu, mas la gràcia ensemps ab tu, te ha fet tan digne. Supplich-te, 
donchs, verge sant doctor y martre, lo qual nunqua contaminà mortal culpa, que axí com 
en lo primer adveniment del Senyor de gran alegria stiguist alegre, axí yo en lo segon 
adveniment mereixca ab los seus elets alegrar-me en la sua eterna glòria. Amén.

 Devem] Devam B. Seguim V.  |   ha] om. B. Seguim V.  |   mas] ma B. Seguim V.

- Crexia ... pobles] Lc 1, 80: Puer autem crescebat, et confortabatur spiritu: et erat in desertis usque in 
diem ostensionis suae ad Israel.  |  - al ... baptisme] Lc 3, 3: Et venit in omnem regionem Jordanis, praedicans 
baptismum poenitentiae in remissionem peccatorum.  |   lo ... Roma] Lc 3, 1: Anno autem quintodecimo imperii 
Tiberii Caesaris, procurante Pontio Pilato Judaeam, tetrarcha autem Galiaeae Herode, Philippo autem fratre 
ejus tetrarcha Ituraeae, et Trachonitidis regionis, et Lysania Abilinae tetrarcha.

 hon ... alguna]  Cfr. amb el text llatí: «in qua nec panem, nec vinum, nec alia necessaria erat inventura» (VCC, 
32a).  |  2-3 Y ... abundosa]  Cfr. amb el text llatí: «Stetit quasi tribus mensibus apud illos forte opulenter, nunc 
autem rediit ad paupertatem suam» (VCC, 32a).  |  - Hages ... vida]  Cfr. la traducció de Corella amb 
l’original llatí: «Compatere ergo sibi, et in amorem paupertatis accendere» (VCC, 32a).  |   era]  Om.: 
«quantum ad perfectionem conversationis» (VCC, 32b).  |   als pobles]  Cfr. amb el text llatí: «ad Israel, id est, 
donec placuit Deo ipsum Israelitico populo demonstrare» (VCC, 32b).  |   Tiberi ... Roma]  Tiberi Juli Cèsar 
August, nascut amb el nom de Tiberi Claudi Neró (Roma, 42aC- Capri, 37dC), fou successor Gai Juli Cèsar 
Octavià August, i, per tant, el segon emperador romà. Va regir l’imperi des de l’any 14dC fins a la seua 
mort.  |  Roma]  Om.: «Tunc enim exiit de desertis, ad praedicandum populis. Considera in praemissis 
magnificentiam Joannis, et in multis aliis quae de eo reperiuntur privilegiis» (VCC, 32b).  |  - recórrech ... 
culpes]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, de clars ressons marquians: ««fugio anxius, quem 
iniquitas fecit tam reum Dei» (VCC, 32sc). Cfr. amb els versos inicials de la segona cobla del Cant espiritual: 
«Levar mi vull e prou no m’i esforce: / ço fa lo pes de mes terribles colpes».  |   despecte]  Menyspreable 
(DCVB, s.v. despecte).  |   verge ... culpa]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 32sc).



DE  LA GENEALOGIA DEL SENYOR.  CAPÍTOL VII

[1. DE  LA GENEALOGIA DEL SENYOR]

Aprés de la concepció hi nativitat del gloriós Baptista, seguint la història evangèlica, 
de la genealogia del Senyor havem a descriure, en la qual començà sant Matheu lo seu 
evangeli, dient: «Libre de la generació de Jesucrist, fill de David, fill de Abraam.» 

Scriví en hebraych sant Mattheu lo seu evangeli, y és consuetud dels juheus quand 
scriven intitular lo principi del libre quasi hun thema de la matèria que tracta.

Nomenà aquests dos primers en la genealogia, perquè Abraam fon primer y principal 
entre·ls patriarches y David entre·ls reys de Judea, y als dos principalment y special 
foren fetes les promeses que de la sua generació naixeria lo rey Messies, y perquè la 

dignitat sacerdotal per Abraam y la règia per David se mostràs en Jesús, Rey y sacerdot, 
Déu y Senyor nostre.

Nomenà primer a David per la dignitat règia, ab tot que Abraam fos primer en orde, y 
perquè David fon peccador pro- {28b} funde, perquè·s mostre que per sola misericòrdia 
pres Déu la nostra carn humana, y perquè a David més sovint y més clarament les 

promissions de la incarnació foren fetes.
Y encara nomena darrer Abraam perquè fon principi de la genealogia, y que d’ell per 

orde la devalle, dient: «Fill de David, Fill de Abraam; Abraam engendrà a Ysaach», y 
axí devalla fins a Josef, spòs de la nostra Senyora.

 nativitat] nativital B. Seguim V.  |   havem] haven B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   per] per add 
B. Repetició innecessària. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.

 Libre ... Abraam] Mt 1, 1: Liber generationis Jesu Christi filii David, filii Abraham.  |   Fill ... Ysaach] Mt 1, 1-
2: Liber generationis Jesu Christi filii David, filii Abraham. Abraham genuit Isaac. Isaac autem genuit Jacob. 
Jacob autem genuit Judam, et fratres ejus.

 descriure]  Om.: «quia haec ejus ortum praecedit» (VCC, 32a).  |   Libre ... Abraam]  Corella elimina les glosses 
que intercala el text llatí en el verset de Mt 1, 1: «Liber generationis, scilicet temporalis Jesu Christi, id est 
Salvatoris uncti, filii David, filii Abraham, hic scilicet est qui sequitur» (VCC, 32a).  |   tracta]  Om.: «Et ideo 
a Christi genealogia, Evangelium suum denominat, seu intitulat, quia ab ea, ipsum incipit et inchoat» (VCC, 
32a).  |   genealogia]  Om.: «scilicet David et Abraham, potius quam alios. Et horum duorum filius specialiter 
dicitur Christus» (VCC, 32a).  |   de Judea]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 32a).  |  dos]  Om.: «in Veteri 
Testamento» (VCC, 32a).  |   humana]  Om.: «peccator justo praeponitur» (VCC, 32a).  |   de ... incarnació]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 32a).  |  - Y ... devalle]  Cfr. amb l’original llatí: «et ne ordo genealogiae 
turbaretur, quia finis clausulae unius, est principium alterius» (VCC, 32a).  |   spòs ... Senyora]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 32a).  |  Senyora]  Om.: «Quae generationes narrantur, propter illam qua Maria genuit Jesum, 
qui vocatur Christus: de qua dicetur inferius» (VCC, 32a).





Diu lo evangelista: «Libre de la generació de Jesucrist.» Aquesta generació entén 
explicar en lo principi del seu libre, y per ço axí·l nomena, dient: «Aquest és lo libre de 
la generació de Jesucrist.»

[2. DELS MOTIUS PER  QUÈ MATEU VA  TEIXIR  LA  GENEALOGIA  DEL 
SENYOR  PELS DESCENDENTS I  MATEU PELS ANTECESSORS]

Y devem atendre que sant Matheu devallant la generació del Senyor declara, perquè 
descriu la assumpció de nostra humana misèria; y axí, de Abraam comença, mostrant 

com Déu és devallat a pendre la nostra carn malalta.
Per lo contrari porta sant Luch aquesta genealogia, y axí, començant en lo Senyor, 

fins al primer pare Adam la puja, perquè·ns mostre que per Jesús, Déu y Senyor nostre, 
pujam los fills de gràcia al celestial Regne, y que natura humana a Déu és pujada, puys 
l’à assumpta en unitat de suppòsit. Y per ço, sant Luch al baptisme del Senyor la 

generació comença, en lo qual los fills de gràcia comencen, y en nostre Senyor Déu, qui 
creà lo nostre primer pare, acaba, perquè puga compendre tots los qui són fills de Déu 
per gràcia, los quals ho atenyen perquè Déu s’és fet home.

Diu sant Agostí: «Rey y sacerdot fon Jesús, Déu y Senyor nostre: figurat rey en 
David, en Abraam sacerdot, qui de son fill Ysaac fon content fer sacrifici.»

 Jesucrist] Jusucrist B. Seguim V.  |   Matheu] Mathiu B. Seguim V.

- Diu ... Jesucrist]  Cfr. amb l’original llatí, que Corella tradueix diferentment: «Et ideo dicit: Liber 
generationis, singulariter, quia quamvis multae generationes per ordinem replicentur, unius tamen, id est Jesu 
Christi, generatio quaeritur, propter quam caeterae hic inducuntur: qui dicitur Jesus, quoad divinam, et 
Christus, quoad humanam naturam. Unde nomen Jesu, est nomen proprium; sed nomen Christi, est nomen 
commune: et nomen Jesu, est nomen gloriae; sed nomen Christi, est nomen gratiae» (VCC, 32a).  |  - perquè 
... misèria]  Cfr. amb el text llatí: «quia agit de humanitate qua Christus ad nos descendit, et assumptionem 
infirmitatis nostrae a Deo ostendit» (VCC, 32a-b).  |  - y ... malalta]  Cfr. la traducció de Corella amb 
l’original llatí: «Unde et ab Abraham incipit, ostendens modum qualiter Deus venit in mundum, carnem a 
patribus descendentem assumendo, et procedit usque ad Joseph virum Mariae, de qua sola Virgine natus est 
Jesus materialiter, quia de Patre essentialiter» (VCC, 32b).  |  - y ... suppòsit]  Cfr. amb el text llatí: «et 
reductionem humanae naturae in Deum describit» (VCC, 32b).  |  - y ... home]  Cfr. amb el text llatí: «et 
usque ad Adam procedit; quia spiritualis generatio omnes qui volunt in Christo filii Dei fieri comprehendit» 
(VCC, 32b).  |   home]  El traductor valencià omet a continuació aquest passatge de sant Hilari de Poitiers, 
Commentarius in evangelium Matthaei, c.I (PL 9, cols. 0918C-0919A): «Ut autem dicit Hilarius, “gradum 
quem Matthaeus in ordine regiae successionis ediderat, Lucas in sacerdotali origine computat, quem dum 
uterque dinumerat, cognationem in Domino utriusque tribus uterque significat, atque ita suis quaeque partibus 
Domini nostri Jesu Christi, qui est aeternus rex et sacerdos, et in carnali ortu utriusque generis gloriam 
probaverunt” haec Hilarius» (VCC, 32b).  |  - Diu ... sacrifici]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada que ofereix Corella d’aquest fragment de Sant Agustí, Enarrationes in Psalmos, In psalmum XXVI, 
enarratio II (PL 36, cols. 0199-0200): «Unde Augustinus: “Solus autem tunc ungebatur rex et sacerdos, et in 
his duabus personis praefigurabatur unus rex et sacerdos; utroque munere unus Christus regens et interpellans 
pro nobis, faciensque nos membra sua, ut in illo et nos Christi essemus”» (VCC, 32b).





[3. DELS MOTIUS PER  QUÈ CRIST  S’ANOMENA FILL  D’ABRAHAM I  DE 
DAVID PER  DAMUNT DELS ALTRES]

Sant Mattheu la genealogia del Senyor en Abraam comença, y fins a Joseff, spòs de la 
Senyora nostra, devalla, per mostrar que la generació del Senyor en quant home venia 
de Abraam, qui fon principal patriarcha, y de David, principal rey de Judea, y axí havien 
promés lo seu adveniment tots los profetes.

[4. DELS TRES GRUPS  DE  CATORZE GENERACIONS EN QUÈ  ES DESCRIU 
LA GENEALOGIA  DE CRIST]

És descrita la genealogia del {28c} Senyor per tres genealogies, cascuna en nombre 

de quatorze: la una fon ans de la Ley; la segona en la Ley; la terça entrà en la ley de 
gràcia, en Jesús, Déu y Senyor nostre, significant que en la fe del Senyor, y no en altra, 
se pot atényer la gràcia, y aprés la glòria.

Diu sant Crisòstom que, acabada cascuna de aquestes tres genealogies, lo stat se 
mudava: de Abraam fins a David fon lo regiment sots jutges; de David fins a la 

transmigració babylònica foren en real senyoria; de la transmigració fins al Senyor 
sacerdots regiren, significant que tots los staments finien en lo adveniment del rey 
Messies, qui devia ésser Rey, Sacerdot y Jutge.

Y significaven aquestes genealogies, tres multiplicades per quatorze, que en lo 
Senyor se acabaven los deu manaments ab los quatre evangelis en la fe de la Trinitat 

santa.
Y encara devem atendre que quaranta-dos, que són tres vegades quatorze, significa 

que axí com per quaranta-dos stacions los fills de Israel per lo desert a la terra de 
promissió vingueren, axí per aquestes quaranta-dos generacions venim nosaltres a la 
terra de promissió Jesús, Déu y Senyor nostre.

 Mattheu] Matheu B. Seguim V.  |   atényer] atenyre VB. Esmenem l’error gràfic.  |   acabada] acabade B. 
Seguim V.  |   senyoria] senyora B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «a David usque ad transmigrationem sub 
regibus» (VCC, 33a).  |   devem] deven B. Seguim V, atenent al sentit del passatge.

- y ... devalla]  Cfr. amb el text llatí la traducció resumida de Corella: «et per Judae lineam veniens ad 
David, primum regem in tribu Juda, totam sibi succedentium genealogiam usque ad Joseph, ex ordine texit» 
(VCC, 32b).  |   Judea]  Om.: «quae inter tribus principalis fuit» (VCC, 32b).  |  3-4 y2 ... profetes]  Cfr. amb 
l’original llatí: «Nam et Abrahae et David Christus Dominus fuerat promissus, et quod de tribu Juda originem 
duceret, fuerat prophetatum» (VCC, 32b).  |  - significant ... glòria]  Cfr. ambel text llatí: «Et per hoc 
significatur, quod aliqui istis tribus temporibus, salvati sunt, per fidem Christi» (VC, 32b-33a).  |   mudava]  
Om.: «in Judaeis» (VCC, 33a).  |  - significant ... Messies]  Cfr. amb el text llatí: «Ostenditur per hoc, quod 
sicut completis ter quatuordecim generationibus, mutatus est hominum status; sic a Christo hominum status 
mutatus est» (VCC, 33a).  |   tres ... quatorze]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 33a).  |   santa]  Om.: «in qua 
dedit nobis potestatem filios Dei fieri [Jn 1, 12]; et quod per istorum observationem, Christus, qui est Sol 
justitiae, oritur in nobis, per spiritualem illuminationem» (VCC, 33a).  |   per ... desert]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 33a).  |  - a ... nostre]  Cfr. amb el text llatí: «ad Christum, qui promissus est nobis in praemium» 
(VCC, 33a).





[5. COM  EL  SENYOR  NO ERA FILL DE  DAVID]

Sobre aquesta genealogia del Senyor en carn humana los doctors mouen y demanen 
com lo Senyor no sia fill de Joseff, perquè lo gloriós evangelista la sua generació a 
Joseff endreça, dient: «Jacob engendrà Joseff, marit de Maria, de la qual naixqué Jesús, 
qui és nomenat Crist, que vol dir “Messies”.» A la qual demanda responen que lo 
gloriós sant Mattheu, scrivint als juheus y en lengua hebraica, vol que·ls juheus 

coneguen que Jesús, rey Messies, de Abraam y de David devallava, y axí l’avien promés 
los profetes.

Y és certa cosa que Joseff, axí com descriu lo evangelista, del trib de Judà y del 
linatge de David venia. Y la verge Senyora nostra, única filla de Joachim, no podia 
casar sinó ab home del mateix linatge, perquè les heretats de hun trib en l’altre no·s 

mesclasen; y per ço, casà ab Joseff, de la mateixa casa. Y axí, {28d} Jesús, fill de Maria 
verge, del linatge de David y del trib de Judà, pres nostra carn humana. Y aquesta era la 
principal intenció que atenia scriure lo evangelista: scrivia als juheus, qui sabien que la 
filla de Joachim, Maria verge, no podia casar ab home sinó de la sua parentela.

Hi encara devem subtilment atendre que, inspirat per lo Sperit Sant lo evangelista, era 

mester que axí scrivís aquesta genealogia, perquè en les coses de la fe, axí com en les 
naturals sciències, y pujam de comú cors, no en hun prompte, mas de les coses planes y 
baixes a les altes. Y axí, los infants primer comencen a conéixer les letres que no 
letregen, y primer letregen que aviadament no ligen.

Si·l gloriós evangelista, scrivint del Senyor la genealogia, scrivira com era fill de 

Maria verge tantost en lo principi, los juheus no·l cregueren ni·l legiren, ans sospitaren 
que fos concebut de adulteri; y axí, primer volgué scriure lo que ells speraven: que ell, 
Messies verdader, devallava en lo trib de Judà de David y de Abraam, lo gran 
patriarcha. Y per ço diu que naixqué de la muller de Josef, Maria, y no diu falsia.

Y com ha scrit aquesta genealogia, diu com la sua concepció fon del Sperit Sanct en 

Maria verge. Y mostra’s la veritat de la sua scriptura y la utilitat, que altrament no devia 
scriure, que per aquell orde que scriví cregueren aquells qui primer en lo Senyor 
començaren a creure, que·ls benaventurats apòstols pensant que era fill de Joseff lo 
seguiren en lo principi. Y axí, per discurs dels seus miracles y doctrina conegueren no 
solament que era fill de Maria verge, mas Fill de Déu viu natural, una indivídua essència 

 demanda] demande B. Seguim V.  |  - promés los] promeses les V. Seguim B.  |   mateixa] mateixn B. Seguim 
V.  |   Maria] Marie B. Seguim V.  |   lo] lo add. VB. Esmenem ometent la repetició.  |   Josef] Joseff B. 
Seguim V.  |   Sanct] Sant B. Seguim V.

- Jacob ... Messies] Mt 1, 16: Jacob autem genuit Joseph virum Mariae, de qua natus est Jesus, qui vocatur 
Christus.

-, Sobre ... seguissen]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 33a). L’intertítol que encapçala aquest apartat és 
factura nostra.  |   en ... prompte]  Aviat, ràpidament. El DCVB recull l’expressió sense l’article determinat.  |  
 aviadament]  És a dir, ràpidament. La forma no és recollida pel DCVB.





ab Déu, son Pare. Y Fill de Déu viu lo confessà Pere per tots los altres, y Martha al 
sepulcre de son germà Làzer.

Però en lo principi, quand los apòstols al Senyor se acostaren, stimaven que de Joseff 
era fill per recta genealogia. Y Felip, lo qual lo Senyor cridà perquè li fos apòstol, dix a 
son germà Natha- {29a} nael: «Trobat havem lo Mesies, fill de Josef, del qual ha scrit 

Moysés y los profetes.» No·s maravellà ni dubtà Nathanael quand dix Felip que fill de 
Josef era, mas perquè dix que era de Nazareth, ciutat de Galilea. Era gran doctor 
Nathanael, y sabia que en Bethleem devia nàixer lo rey Messies.

Servà, donchs, lo gloriós evangelista l’orde de la consuetud judaica en portant per los 
hòmens la genealogia, y no dient falsia donà entrada als juheus que lo Senyor com a fill 

de Joseff seguissen.

 Pere] Pare B. Seguim V.  |   sepulcre] sepulchre B. Seguim V.  |   quand] quat B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. 
Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |  Galilea] Gililea V. Seguim B.

- Trobat ... profetes] Jn 1, 45: Invenit Philippus Nathanael, et dicit ei: Quem scripsit Moyses in lege, et 
prophetae, invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth.

 Y ... altres]  Al·lusió a Mt 16, 16: «Simó Pere li respongué: Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu». Veg. també 
Mc 8, 29 i Lc 9, 20.  |  - Martha ... Làzer]  Al·lusió a Jn 11, 27: «Ella li respon: Sí, Senyor; jo crec que tu ets 
el Messies, el Fill de Déu, el qui havia de venir al món».





[6. DE  LA NATURALESA DELS NOMS QUE  S’ANOMENEN EN LA 

-, De ... Senyor] El traductor valencià s’allunya en aquest punt del text llatí: amb la voluntat de «squivar 
prolixitat», proposa aquest passatge, d’elaboració pròpia, en substitució del llarg i àrid fragment que la VCC 
dedica a l’enumeració i interpretació mística dels noms de les tres catorzenes que constitueixen la genealogia 
del Senyor, segons Lc 3, 23-38. Reproduïm a continuació el text omés per Corella, que integra els apartats 
cinqué («Sic notantur tria tempora»), sisé («Moraliter prima generationum quaterdena generationem 
spiritualem Christi, in anima poenitente significat»), seté («Secunda, in anima proficiente») i vuité («Tertia, in 
anima perfecta») de l’ed. Rigollot: «Per has tres quaterdenas notantur tria tempora: ante legem, sub lege, et 
tempus gratiae. Prima quaterderna, est ab Abraham usque ad David inclusive. Secunda, a David usque ad 
transmigrationem Babylonis. Tertia, a transmigratione Babylonis, usque ad Christum. Prima continet 
patriarchas. Secunda, reges. Tertia, duces. In prima ponuntur primo nati, ante ingressum Aegypti; ibi: Judas 
autem. Secundo, nati in Aegypto; ibi: Phares autem. Tertio, nati post egressum, ibi: Naason autem. Prima 
quaterdena signat generationem Christi per gratiam in anima poenitente; secunda, in anima proficiente; tertia, 
in anima perfecta. Generatio Christi spiritualis, in anima poenitente ostenditur, secundum tres gradus 
poenitentiae. Primus enim, in inchoatione; secundus, in progressu; tertius, in consummatione. In inchoatione 
poenitentiae, implicantur tria, scilicet praecedentia, constituentia, et conservantia poenitentiam. Praecedentia 
sunt duo, scilicet: fides bonitatis divinae, quae per Abraham; spes veniae, quae per Isaac. Constituentia sunt 
tria: contritio in qua est lucta, detestando peccatum prius amatum, quae per Jacob; confessio, quae per Judam; 
satisfactio, quae per fratres ejus. Conservantia sunt tria: timor offensae, quae per Phares, qui dicitur divisio; 
amor gloriae, quae per Zaram, qui dicitur oriens; horror gehennae, quae per Esron, qui dicitur sagitta. 
Sequitur spiritualis generatio Christi in anima, in progressu poenitentiae, quae continet quatuor generationes, 
secundum quatuor expedientia progressus. Primum est, electio boni a malo, quae per Aram, qui dicitur 
electus; secundum est voluntas perfecta, in bona exequendo, quae per Aminadab, qui dicitur spontaneus; 
tertium est, prudentia discernendi, juvans a nocivo, quae per Naason, qui dicitur serpentinus; quartum est, 
sensus gaudii in complacendo, qui per Salmon, qui dicitur sensibilis. Subsequitur tertia generatio Christi, in 
consummatione poenitentiae; ad quam concurrunt quatuor generationes, secundum quatuor ibi expedientia. 
Primum est, robur contra tentationes culpae, quod significatur per Booz, in quo robur; secundum est servitus 
ad operationes gratiae, quae significatur per Obed, qui dicitur serviens; tertium est, constantia contra 
persecutiones poenae, quod designat Jesse, id est, insulae Libani, insula enim quatitur undis; quartum est, 
fortitudo finalis perseverantiae, quod significat David, id est manu fortis. Deinde incipit secunda quaterdena, 
in qua significatur generatio Christi spiritualis, in anima proficiente, et hoc secundum quatuor gradus, quorum 
primus est, in voluntate bonorum; secundus, in declinatione malorum; tertius, in opere mandatorum; quartus, 
in impletione consiliorum. Ad primum gradum pertinent tria: quietudo cordis ad hominem ipsum, quam 
designat Salomon, id est, pacificus; latitudo charitatis ad proximum, quam designat Roboam, id est, latitudo 
populi; subjectio voluntatis ad Deum, quam designat Abia, idest, pater Dominus, in quo amoris et timoris 
subjectio intelligitur. Ad secundum gradum, qui est profectus in declinatione malorum, pertinent similiter tria: 
vitatio scandali, quod signat Asa, id est, tollens; vitatio pravi judicii, quod signat Josaphat, id est, judicans; 
vitatio contemptus proximi, quod significat Joram, id est, excelsus. Per primum, signatur vitatio mali in 
effectu; per secundum, in cogitatu; per tertium, in affectu. Ad tertium gradum, qui est profectus in operatione 
mandatorum, pertinent quatuor generationes, quia observanda sunt mandata, in statu adversitatis, et 
prosperitatis. Ad statum adversitatis, pertinent duo: fortitudo, in aggrediendo difficilia, quam signat Ozias, id 
est, robustus Domini, vel fortitudo; patientia, in sustinendo adversa, quam signat Joatham, id est, perfectus, 
quia patientia opus perfectum habet [Jm 1, 4]. Ad statum prosperitatis, pertinent duo: continentia, a 
delectando in bono commutabili, quam signat Achaz, id est, continens; confortatio, in bono incommutabili, 
quod signat Ezechias, id est, confortavit me Dominus. Ad quartum gradum, qui est profectus in adimpletione 
consiliorum concurrunt quatuor. Primum est, oblivio terrenorum hujus mundi, quam signat Manasses, id est, 
oblivio; secundum est, susceptio jugi Domini, quasi spiritualis nutrimenti, quam signat Amon, id est, nutritus; 
unde ait alibi: Venite ad me omnes qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos [Mt 11, 28]; tertium est, 
devotio, respectu praesentis meriti, quam signat Josias, id est, incensum Domini; quartum est praeparatio 
respectu futuri praemii, quam signat Jechonias, id est, praeparatio. Ultimo incipit tertia quaterdena: quae 
signat generationem Christi per gratiam in anima perfecta, secundum quatuor gradus. Primus attenditur 
quantum ad perfectionem religiosorum; secundus, praelatorum; tertius, activorum; quartus, respondens 
communiter omnibus, scilicet perseverantium. Post transmigrationem Babylonis [Mt 1, 12], id est, post 
transitum a statu imperfectionis, sequitur perfectio religiosorum, ad quam pertinent tria: obedientia prompta, 
quam signat Jechonias, id est praeparatio; paupertas voluntaria, quae nihil aliud quam Deum quaerit, quam 
signat Salathiel, id est petitio mea Deus; regularis disciplina, quam signat Zorobabel, id est, magister 
confusionis, quia disciplinat confusionem peccati. Ad perfectionem praelatorum pertinent quatuor, scilicet: 
paterna sollicitudo ad subditos, quod signat Abiud, id est pater meus iste; doctrina excitans pigros, quod 
signat Eliacim, id est, resuscitans; scientia imperitis consulens, quod signat Azor, id est, videns lumen; 
sanctitas vitae, alios informans, quod signat Sadoch, id est, justus. Ad perfectionem activorum pertinent 





GENEALOGIA DEL  SENYOR]

Són grans misteris les interpretacions dels noms de tots los qui en la genealogia del 
Senyor se nomenen, que per squivar prolixitat los dexe.

Diu sant Gregori que la generació del Senyor és una lensa de serdes blanques y 
negres, perquè s’i nomenen alguns bons y altres idolatres. És cascuna generació hun nhu 
en la lença; és lo ham la divinitat, que stà de la sca de la carn humana cuberta. Devallà 

en les aygües de nostres misèries per a peixcar y pendre lo Leviatan, qui és lo diable, del 
qual diu Job: «Poràs a Leviathan ab hun ham pendre.» Jesús lo pres prenent nostra carn 
humana, la qual tenia la sua divinitat cuberta. Acostà’s lo diable a ell pensant que fos 
pur home, y stigué en lo braç de la creu quand moria, y fon pres y vençut quand pensà 
que vencia.

[7. DEL  SIGNIFICAT DE  LA  HUMILITAT DELS  PROGENITORS DE  CRIST]

Gran exemple de humilitat nos mostra lo Senyor en la sua genealogia, en la qual, ab 
tot que s’i conten reys, duchs y prínceps, però aquell qui creyen que era son pare, y lo 
qual com a pare reveria, era hun fuster pobre, y la sua verge Mare una pobrelleta 
texidora, hon nos mostra menysprear les pompes de nostres linatges. Volgué éser de real 
linatge, perquè esent ell pobre fos més humil, més baix y despecte; no podia del tot 

menysprear la pompa del linatge si ell fos de baix linatge, que pogueren dir que·l 
menyspreava perquè no·l tenia, ni poguera ser tan humil essent de generació dejecta 
com essent dejecte de generació alta.

 sant] sanct B. Seguim V.  |   Leviathan] Leviatan B. Seguim V.  |   Acostàs] acostats B. Seguim V.  |   quand] 
quant B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |   fuster] fulter B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |  
 esent] essent B. Seguim V.  |   que] qui B. Seguim V.

 Poràs ... pendre] Jb 40, 20: An extrahere poteris leviathan hamo, et fune ligabis linguam ejus?

quatuor, scilicet: perfectio charitatis ad proximos, quod signat Achim, id est, frater meus; perfectio amoris ad 
Deum, quod signat Eliud, id est, Deus meus; perfectio fiduciae in Deum in adversis, quod signat Eleazar, id 
est, Deus meus adjutor; perfectio humilitatis in prosperis, ut omnia reputentur dona Dei, quod signat Mathan, 
id est, donum. Ad perfectionem vero communem perseverantium, pertinent tria, scilicet: supplantatio 
vitiorum, quod signat Jacob, id est supplantator; continuus profectus virtutum, quem signat Joseph, id est, 
accrescens; constantia fidei immobilis, quod signatur in hoc quod dicitur, vir Mariae, quae interpretatur stella 
maris, quae est polus qui non movetur. Haec enim tria sunt necessaria perseverantiae. Per hos autem 
praedictos omnes figuratur Christus; quia ei conveniunt res interpretationum nominum praedictorum» (VCC, 
33a-34a). Notem finalment que, a causa de la intervenció traductològica descrita, que no troba parangó en cap 
altra de les versions romàniques, la numeració dels intertítols dels apartats que segueixen difereix respecte de 
l’ed. Rigollot. 
- Diu ... idolatres]  Font no localitzada.  |   lensa]  Ormeig de pescar, consistent en un simple cordell, que es 
deixa enfonsat dins l’aigua, subjectat per la part superior a una roca o a una barca, i armat d’un o alguns hams 
escats (DCVB, s.v. llença).  |  serdes]  Pèls gruixuts d’animals.  |   nhu]  Llegiu nus.  |   sca]  Esca, esquer en 
forma de menjar que es posa en un parany o ham per atraure un animal (DCVB, s.v. esca). Vegeu una imatge 
semblant, la de Jesús com a esquer per atraure el poble jueu a la salvació, en p. 38,3-6.  |  - Gran ... alta]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 34a).





Devem encara atendre que·n la sua {29b} generació se conten hòmens peccadors 
pèssims idolatres, entre·ls quals tres reys singulars se nomenen: David, Josies y 
Ezechies, per mostrar que no·ns devem ensuperbir de la bondat de nostres avis, ni 
desesperar per la gravitat de les sues culpes.

Diu sant Crisòstom: «No deu ésser algú loat ni enculpat de les virtuts ni dels vicis de 

sos avis. Y no solament no·s deu loar de les virtuts de sos avis, mas encara no·s deu 
gloriar en les sues pròpies, que dexen ésser virtuts en aquell qui d’elles se gloria, segons 
clarament lo exemple del fariseu ho manifesta: grans virtuts tenia, d’elles se gloriava; no 
solament les pogué perdre, ans mudà lo premi que merexien en eterna pena. Virtuós 
pujà en lo temple; reprovat se’n devallà del temple.

»Gran és la força de humilitat entre les virtuts altres. Si no tens alguna virtut hi u 
atorgues y axí u confesses hi t’humilies, gran fonament de virtuts comences, y a totes les 
crides que vinguen; y si totes les tenies, y que són tues confesses hi en tenir-les te 
glories, aquella hora les perds totes. És humilitat lo verdader armari tancat y clos hon 
nostres virtuts tancades se conserven y augmenten, y no·s perden. Y és gran custòdia de 

les virtuts que si les tenim nos oblidem que sien nostres; no vullam que les vegen 

 idolatres] idolatress B. Seguim V.  |   devem] deven B. Seguim V, atenent al sentit del passatge. El contrast amb 
el text llatí no resulta útil en aquest punt, per tractar-se d’una reelaboració de Corella (veg. l’aparat de 
notes).  |   y] om. B. Seguim V.

- Devem ... culpes]  Cfr. amb l’original llatí: «Considera hic progenitores Domini, quia de exiguis et 
peccatoribus non dedignatus est nasci, et noluit in progenitoribus gloriari. Neque enim in his, neque (quod 
amplius est) in virtutibus et operibus gloriari debemus, ne horum mercedem in aliquo minuamus, vel etiam in 
toto perdamus» (VCC, 34a).  |  -, Diu ... glòria]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 3, 2-5 (PG 
57, cols. 33-34; 36-38; i 40).  |   Crisòstom]  Corella omet el fragment inicial de la citació crisostomiana: «Hic 
refulget dignitas Christi, non quia magnos progenitores habeat ac potentes, sed quia exiguos ac viles. 
Sublimium enim illa maxima et admirabilis gloria est, humiliari sponte submissius. Sicut enim admirabilis 
judicatur, non quia mortuus tantum est, verum quia etiam crucifixus est et sepultus: sic etiam in generatione 
illius dici potest quod non solum quia suscepit carnem, et homo factus est, admiratione sit dignus; sed quia 
etiam tales progenitores habere dignatus est, nihil de nostris vilitatibus erubescens, per ista procul dubio 
docens ut nos quoque nunquam de vitiis erubescamus parentum, sed unum illud quaeramus, semper nobilitari 
propriarum honore virtutum» (VCC, 34a).  |   avis]  Om.: «nemo inde vere, aut obscurus aut clarus est. Imo, 
ut considerantius aliquid dicamus, nescio quomodo magis ille resplendet, qui ex parentibus a virtute prorsus 
alienis existens, ipse tamen fuerit de virtute mirabilis» (VCC, 34a).  |  6-10 Y ... temple2]  Cfr. amb l’original 
llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Nullus igitur in superbiam de gloria elevetur parentum, sed 
considerans progenitores Domini, omnem evacuet et comprimat mentis tumorem, et de solis virtutibus 
glorietur. Quinimo ne de istis quidem; sic enim etiam Pharisaeus Publicano deterior effectus est» (VCC, 34a). 
La paràbola del fariseu i el publicà es pot llegir en Lc 18, 9-14.  |   temple]  Om.: «Noli igitur ipse tuorum 
corrumpere fructus laborum, et noli sudores tuos in vanum effundere; noli cursum inanem dirigere, post mille 
circuitus, mercedem laboris evacuans» (VCC, 34a).  |  -, Gran ... penetra]  Cfr. amb l’original llatí: 
«Novit enim Dominus tuus, et quidem multo te melius, tuarum merita virtutum: ne igitur in superbiam 
tumescamus; sed dicamus nosmetipsos inutiles, ut in partem utilium transeamus. Si enim laudandum te esse 
dixeris, reprobus efficieris, etiam si fueras ante laudabilis. Si vero inutilem te fateris, factus es utilis, etiam si 
ante reprobus fueris: propter quod necessaria nobis est praeteritarum oblivio virtutum. Stabilissimum enim 
aerarium virtutum est oblivio virtutum. Itaque si eas in memoria quasi venales assidue portemus, armamus 
hostem, irritamus inimicum, et dolosum invitamus ad furtum. Si vero nemo alter haec scierit, nisi quem nulla 
occulta possunt latere, tuto in loco pretiosa consistent. Nequaquam igitur hujusmodi bona frequenter 
eventiles, ne quis forte ea diripiat: quod etiam Pharisaeus passus est in lingua illa circumferens, unde ea et 
diabolus rapuit» (VCC, 34a-b).





perquè·ls enemichs no les furten. Quand los hòmens no les miren, Aquell les mira, qui 
res no ignora y les nostres entràmenes penetra.

»Guardem, donchs, que no parlem de nosaltres alguna cosa gloriosa, que tals paraules 
nos fan a Déu y als hòmens abominables, y odiosos a tots los qui·ns hoen, y perdem lo 
premi que de nostres treballs speràvem. Quand obram algunes bones obres, a la divina 

clemència, per la sua bondat, constituhim en deute, si nosaltres stimam que les tals obres 
no són nostres.

[8. LLOANÇA  DE LA HUMILITAT]

»Y és a Déu més accepte aquest humil pensament nostre que les obres bones que 
havem fetes. Y axí, podem concloure que si {29c} les altres virtuts totes lo fonament de 
humilitat no tenen, no són virtuts, encara que a virtuts semblen. Donchs, si vols que sien 

grans los teus mèrits, fes que sien pochs en la tua stima; en altra manera no poden 
créxer.

»Centurió dix: “Senyor, no só digne que sots lo meu cubert entres”, y merexqué del 
Senyor resposta que en Israel no havia trobada fe tan ferma. Sant Pau diu que no era 
digne de ésser nomenat apòstol, y merexqué ésser entés, ell sol y no altre, com 

nomenem “apòstol”. Y lo gran Baptista dix que no era digne de soltar lo ligam de la sua 
çabata, y “amich del spòs” la Scriptura sacra lo nomena; y tingué aquella mà sobre lo 
cap de aquell de qui deya que no era digne de tocar la çabata. Y sanct Pere dix: “Senyor, 
yo só pecador home; hix de la mia barca”, y lo Senyor acomanà-li no aquella barca, mas 
la sua sposa, la santa Esgleya.

 Quand] Quant B. Seguim V.  |   donchs] douchs V. Seguim B.  |  parlem] parlen B. Seguim V. Cfr. amb el text 
llatí: «Caveamus igitur de nobismetipsis dicere aliquid gloriose» (VCC, 34b).  |   Quand] Quant B. Seguim V.  |  
 sanct] sant B. Seguim V.

 Centurió ... entres] Mt 8, 8: Et respondens centurio, ait: Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: 
sed tantum dic verbo, et sanabitur puer meus. Veg. també Lc 7, 6.  |  13-14 merexqué ... ferma] Mt 8, 10: Audiens 
autem Jesus miratus est, et sequentibus se dixit: Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israel. Veg. 
també Lc 7, 9.  |  - Sant ... apòstol] 1Co 15, 9: Ego enim sum minimus Apostolorum, qui non sum dignus 
vocari Apostolus, quoniam persecutus sum ecclesiam Dei.  |  - Y ... çabata] Jn 1, 27: Ipse est qui post me 
venturus est, qui ante me factus est: cujus ego non sum dignus ut solvam ejus corrigiam calceamenti.  |  
- Y ... barca1] Lc 5, 8: Quod cum vidisset Simon Petrus, procidit ad genua Jesu, dicens: Exi a me, quia 
homo peccator sum, Domine.

- y2 ... speràvem]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 34b).  |   speràvem]  Om.: «Et idcirco quanto majora 
fecerimus, tanto de nobis minora dicamus; hoc enim modo maximam, et apud Deum, et coram hominibus 
gloriam consequimur; nec solum gloriam apud Deum, sed etiam mercedem retributionemque plenissimam» 
(VCC, 34b).  |  - y ... ferma]  Cfr. amb el text llatí: «et propterea dignus effectus est, supraque omnes tunc 
Judaeos mirabilis» (VCC, 34b).  |  - y1 ... apòstol]  Cfr. amb el text llatí: «et omnium primus effectus est» 
(VCC, 34b).  |   amich ... nomena]  Al·lusió a Jn 3, 29: «El qui té l’esposa és l’espòs, però l’amic de l’espòs, 
que és present i l’escolta, té un gran goig quan sent la veu de l’espòs».





»Alguna cosa no és més plaent a la magestat divina que stimar-se humil, baix y 
despecte; y perquè aquesta virtut en nosaltres se conserve, devem oblidar les nostres 
bones obres y tenir presents nostres defalts y misèries. Aquell qui de cor se humilia, no 
s’eleva en glòria, no·l turmenta enveja, no·l derroca ira ni alguna passió lo fa caure. 
“Apreneu de mi –diu lo Senyor–, que suau y humil só de cor y de pensa, y trobareu 

repòs a les vostres ànimes.”
Donchs, per trobar repòs en aquesta present vida y en l’altra, sien humils les 

entràmenes de la nostra ànima, y axí porem passar la mar fluctuant y perillosa, que 
no·ns trabucaran les sues hones, y porem surgir en lo port de la eterna glòria.»

ORACIÓ

Jesús Senyor, fidúcia y sperança nostra: record-te que essent Creador nostre te ha 
plagut pendre la miserable carn nostra, fent-te home per rembre l’ome; per los pecats és 
stada la tua venguda, perquè les penes de nostres pecats prenguesses y de les culpes nos 
fesses delliures. Què podem {29d} fer per tu, Déu y Senyor nostre, nosaltres, factures 
tues dèbils, defallides y culpables, havent rebut de tu l’éser nostre ab tantes gràcies y 

benificis? Què faré yo, pecador inútil? A tu, Senyor, tal com só loe, a tu adore, a tu 
suplique que no comportes, clementíssim Senyor per mi fet home, que yo, home per tu 
fet y refet, me perda, mas que per la tua gràcia eternament te loe. Amén.

 y] om. B. Preferim la lliçó de V.  |   devem] deven B. Seguim V.  |   porem] podem B. Seguim V. Cfr. amb el 
text llatí: «Sic enim et istius vitae pelagus, sive fluctus, transire poterimus» (VCC, 34b).  |   prenguesses] 
prengnesses V. Seguim B.  |   podem] poden B. Seguim V.

- Apreneu ... ànimes] Mt 11, 29: Tollite jugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum, et humilis 
corde: et invenietis requiem animabus vestris.

- y ... misèries]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Quae virtus, non aliunde magis, aut oritur, 
aut nutritur, quam si nunquam animus a conjunctione, et sui discussione discedat» (VCC, 34b).  |   surgir]  
Ancorar (DCVB, s.v. sorgir).  |   fidúcia]  Confiança (DCVB, s.v. fidúcia).  |   les ... prenguesses]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 34sc).  |  - Què ... inútil]  Cfr. amb l’original llatí: «Quid tibi retribui, quid pro hoc 
digne potest agi? Te laudo, tibi totis visceribus gratias ago, pro immensis beneficiis tuis quibus humano generi 
perdito subvenisti» (VCC, 34sc).



COM JOSEPH VOLGUÉ DEXAR LA SUA SPOSA,  SENYORA NOSTRA.  
CAPÍTOL VIII

[1. COM  MARIA APAREIX  PRENYADA]

Havem mostrat en lo precedent capítol per lo Evangeli de sant Matheu la verdadera 
humanitat de Jesús, Déu y Senyor nostre; ací mostrarem per ell mateix evangelista la 

divinitat sua per la concepció maravellosa.
Diu lo sagrat evangeli: «Fon la generació del Senyor en aquesta manera», quasi dient 

lo evangelista: «No penseu que, ab tot que de aquests que yo he nomenats Jesús devalle, 
però no per comixtió de home y dona, axí com tots los altres hòmens se engendren, mas 
fon engendrat del Sperit Sanct en miraculosa forma: com fos sposada Maria ab Joseff, 

tornada de la visita, vengut Joseff de Judea en Galilea per parar en Nazareth la sua casa 
y portar-hi la sua sposa, ans que celebrassen les noces, ans que Joseff portàs la sua sposa 
a casa.»

Diu lo evangelista: «ans que s’ajustassen» no perquè aprés se ajustaren, que vèrgens 
eren; però és manera de parlar comuna: «Ans de la mort no féu penitència» no vol dir 

que aprés la mort fes penitència. Axí, per lo semblant, diu lo evangelista: «ans que 
matrimonialment se ajustassen»: no que en algun temps se ajustassen, que, axí com he 
dit, vèrgens eren; o podem entendre: «ans que s’ajustassen y habitassen en una casa», 
axí com marit y muller habiten, ab tot que tinguesen abduys virginitat votada.

Mirà Joseff la sua tan stimada sposa, que per misteri del Spe- {30a} rit Sant era 

prenyada, lo que Josef no sabia; lo prenyat mirava, com era prenyada ignorava.

 volgué] volgé B. Seguim V.  |   humanitat] humilitat VB. Esmenem aquest error de lectura seguint el text llatí: 
«veram ejus humanitatem» (VCC, 35a).  |   Senyor] add. és VB. Suprimim el verb, per considerar-lo sobrer. 
Cfr. amb el text llatí: «Christi autem generatio sic erat» (VCC, 35a).  |   engendrat] engrendrat B. Seguim V.  |  
Sanct] Sant B. Seguim V.  |   podem] poden B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.

- Fon ... casa] Mt 1, 18: Christi autem generatio sic erat: cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph, 
antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu Sancto.  |   ans ... sajustassen] Mt 1, 18.  |  
- Mirà ... prenyada1] Mt 1, 18.

 fon ... Sanct]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 35a).  |   per ... casa]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 35a).  |  
- que2 ... eren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 35a).  |   eren]  Om.: «sed ostendit proximum tempus 
nuptiarum solemniis» (VCC, 35a).  |  - Axí ... eren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 35a).  |  - o ... 
votada]  Cfr. la traducció amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Vel antequam convenirent 
communi habitatione, id est, ante quam simul in una domo habitarent, nondum enim convenerant, nondum 
simul habitabant, ille in sua, et illa adhuc in sua domo manebat, quia licitum non erat apud Judaeos, quod 
sponsus et sponsa absque nuptiarum celebratione, simul convenirent, vel habitarent» (VCC, 35a).





[2. COM  JOSEP VOLGUÉ  DEIXAR-LA  SECRETAMENT]

Alguns opinen que volia de la sua sposa apartar-se, perquè·s reputava indigne de 
habitar ab tan digne persona, y que la lum eterna que dins lo seu verge ventre tenia per 
los seus ulls clarejava, que Joseff en dret mirar no la podia, axí com los juheus la cara de 
Moysés luminosa. Però més par que consone a la evangèlica letra que Joseff, mirant la 
sua muller prenyada y, per altra part, considerant la dignitat y santedat sua, stava la 

afligida ànima en dolorós conflicte: per la una part mirava del prenyat manifesta 
experiència; per l’altra part, la dignitat santa de la sua excel·lent sposa.

Era home just, y pensava que si ella errava y ensemps habitaven seria participant en 
lo seu delicte, ni podia delliberar que imposàs crim a creatura tan excelsa. Pensà apartar-
se secretament de la companyia sua, que si públicament la dexava no poguera assignar 

causa del seu apartar-se, perquè a la una part y a la altra rahons evidents se mostraven. 
Sperava la divina providència provehís en lo que no podia la prudència humana.

Diu sant Crisòstom: «O, inestimable y admirable laor de la Senyora nostra! Més creya 
Joseff a la castedat sua que al ventre. Veya-la prenyada y no gosava pensar que fos 
culpa sua. Més stimava cosa possible que verge pogués concebre que poder peccar la 

sua sposa.»
Era gran la dolor que la verge Senyora sentia quand mirava axí posat en angústia lo 

seu spòs per sospita sua, però humilment callava y pacientment soferia y celava del seu 
prenyat lo admirable misteri. Y més amava que sinestrament d’ella opinasen que 
manifestar preeminència de tan excel·lent gràcia, y parlar en laor sua cosa de la qual no 

 Joseff] Josef B. Seguim V.  |   delliberar] delliberat B. Seguim V.  |   companyia] companya B. Seguim V. El 
contrast amb el text llatí no resulta útil en aquest punt, per tractar-se d’una reelaboració de Corella (veg. 
l’aparat de notes).  |   quand] quant B. Seguim V.

- Alguns ... humana]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix defugint la literalitat: «Perpendens hoc 
igitur et ignorans tanti secretum mysterii, dolebat et turbabatur, ac nolens eam traducere in publicum, id est, 
divulgare et diffamare, ne scilicet tanquam adultera, lapidaretur; vel nolens eam traducere in domum suam ad 
cohabitationem assiduam, quia propter mysterii virtutem, quam nesciebat, se indignum ad ejus consortium 
aestimabat, voluit occulte eam dimittere [Mt 1, 19] parentibus, a quibus eam acceperat. Legerat enim: 
Egredietur virga de radice Jesse [Is 11, 1], unde noverat Mariam duxisse originem. Et legerat etiam: Ecce 
virgo concipiet [Is 7, 14], et haec de ea credebat, praesertim, quia post conceptionem facies ejus ita 
resplenduit divinitate, ut propter coruscationem, vix eam irreverberatis oculis, et non cum timore, posset 
intueri. Ideoque voluit se ante tantam gratiam humiliare, indignum se reputans, tantae virginis cohabitatione» 
(VCC, 35a).  |  - axí ... luminosa]  Referència a la cara resplendent que tenia Moisés després de rebre de Déu 
les taules de la Llei, segons Ex 34, 29-30: «Moisés va baixar de la muntanya del Sinaí portant a les mans les 
dos taules de pedra amb el document de l’aliança. No s’adonava que li resplendia tota la cara pel fet d’haver 
parlat amb el Senyor. Aaron i tots els israelites van veure com li resplendia la cara i no gosaven acostar-se-li». 
L’al·lusió a aquest episodi bíblic apareix més endavant en el text llatí (veg. nota p. 136,8.  |   humana]  El 
traductor valencià omet a continuació aquest passatge de sant Jeroni, Commentariorum in evangelium 
Matthaei ad Eusebium, l.I (PL 26, col. 0024C): «Unde Hieronymus: “Hoc testimonium Mariae est, quod 
Joseph sciens illius castitatem, et admirans quod evenerat, celat silentio, cujus mysterium nesciebat”» (VCC, 
35a).  |  - Diu ... sposa]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 1 (PG 56, col. 633).  |  
 ventre]  Om.: «et plus gratiae quam naturae» (VCC, 35a).  |  14-15 y ... sua]  Cfr. amb el text llatí, més explícit: 
«et fornicationem suspicari non poterat» (VCC, 35a).  |   verge]  Om.: «sine viro» (VCC, 35a).  |   y ... soferia]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 35a).  |  18-19 del ... misteri]  Cfr. amb el text llatí: «donum Dei» (VCC, 35a).  |  
-, y ... creguda]  Cfr. amb el text llatí: «et de se aliquid loqui» (VCC, 35a). 





fóra creguda, y stimaren que u deya per jactància; mas suplicava a son Fill Déu, qui dins 
lo seu verge ventre portava, que, puys d’ell era pren- {30b} yada, y per ell lo seu spòs y 
ella tan gran dolor sostenien, y volgués provehir ab decret de la sua infinida sapiència.

Com tenim gran exemple de paciència en nostres tribulacions y angústies, pensant 
com permetia Déu omnipotent que la sua senyora Mare y lo seu spòs tan grans dolors en 

aquesta present vida sostenguessen! Als qui molt ama, la bondat divina dóna loch de 
humilitat y paciència. Tenim encara singular exemple que madurament delliberem en les 
coses duptoses y sperem la divina providència proveheixca hon no basta lo consell 
nostre.

[3. COM  L’ÀNGEL AMONESTA  JOSEP QUE PRENGA  MARIA]

No volgué lo Fill de Déu y home que la sua verge Mare y lo seu spòs més dolor 

sostinguesen, mas tramés l’archàngel sant Gabriel qui a Joseff dormint revelàs del 
prenyat de la sua sposa lo inefable misteri. Dormia Josef quand li vench la visió 
angèlica, perquè vetlant dormia aquell qui alguna cosa sospitava de la sua verge sposa.

«Joseff, fill de David», li dix l’àngel. Recordà-li que a David foren fetes les 
promissions del rey Messies, quasi dient: «Record-te que tu y la tua sposa, encara que 

siau pobres, sou de la davídica progènie, de la qual deu nàxer lo Messies, qui ha éser fill 
de donzella verge. Y axí, no receles de rebre hi portar a ta casa la tua muller Maria, y tu 
verge sies marit, spòs y ajutori de la tua muller verge.»

 Josef] Joseff B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.

- Dormia ... verge2] Mt 1, 20: Haec autem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis ei, 
dicens: Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam: quod enim in ea natum est, de 
Spiritu Sancto est.

- mas ... sapiència]  Cfr. amb el text llatí: «Rogabat autem Dominum, ut ipse dignaretur remedium apponere, 
et hanc sibi et viro tribulationem auferre» (VCC, 35a).  |  - Com ... y]  Cfr. la traducció de Corella amb 
l’original llatí: «Vides quam magna tribulatio et anxietas eis erat, et quomodo Dominus suos tribulationibus 
vexari et tentari, ad ipsorum coronam, permittit: sed tandem Dominus utrique providit» (VCC, 35b).  |  
- No ... sposa]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «Joseph enim de dimissione 
Mariae cogitante et deliberante (ubi habes argumentum, diu deliberandum esse in incertis et dubiis, ne 
peccetur temeritate levitatis) misit Dominus Angelum suum, scilicet Gabrielem, secundum Augustinum» 
(VCC, 35b).  |   sposa]  El traductor valencià omet a continuació les causes que justifiquen en el text llatí 
l’enviament de l’àngel: «Et hoc fecit triplici ratione, secundum Chrysostomum: Primo, ne justus homo faceret 
rem injustam, justo proposito. Secundo, propter honorem matris, scilicet ne dimissa notaretur turpi 
suspicione. Tertio, ut intelligens Joseph causam conceptionis, reverentius se haberet cum Virgine. Quarto 
secundum Glossam, ne ulterius premeret dubietas, quem commendabat aequitas» (VCC, 35b). Les fonts 
omeses són el Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 1 (PG 56, col. 633) i la Glossa 
interlinearis, segons Mt 1, 20.
 L’original llatí atribueix aquest fragment a sant Joan Crisòstom. En realitat el passatge pertany a Pseudo-
Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 1 (PG 56, col. 634).   |  - Recordà-li ... verge]  Cfr. amb el 
text llatí, que atribueix aquest passatge a la Glossa: «Quasi dicat, secundum Glossam: “recognosce 
promissionem factam David, de cujus stirpe tu es, et Maria, et vide impletum in ea”» (VCC, 35b). Aquest 
passatge, que no hem pogut localitzar en la Glossa, és atribuït al doctor Grec en la Catena aurea, sobre 
Lc 1, 30-33.   |  - Y ... verge2]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «noli timere accipere, et 
domi retinere Mariam in conjugem tuam, non ad carnalem copulam, sed ad cohabitationem cum ea, et 
ministrationem devotam, necnon affectu et copulatione animorum, quod est vere conjugium» (VCC, 35b). 





De ací poden los devots cristians pendre exemple que, si marit y muller y consenten, 
poden servar continència, romanint entre ells verdader matrimoni, juntes per sancera y 
verdadera amor les ànimes, separats los cossos de carnal còpula. Spòs y marit se diu 
Joseff de la nostra Senyora, perquè entr·ells, vèrgens, fon verdader matrimoni.

Quasi volia dir l’àngel: «No sospites que la concepció de la tua sposa sia segons la 

consuetud humana: és del Sperit Sant lo que és nat dins lo seu verge ventre.»
Tenim dos maneres de nàixer: la una, quand és animada la creatura dins lo ventre de 

la mare; l’altra, quand hix a la lum de aquesta present vida.
«Tu miraves la santedat de la tua {30c} sposa, però acabadament no la podies veure. 

Yo só vengut perquè del tot conegues la gràcia que has rebut sobre tots los hòmens: que 

sies spòs de aquella verge de qui Esaïes parlà que devia concebre y parir lo rey Messies, 
Déu y home.»

[4. COM  FOU CONSCIENT  DEL  MISTERI DE  L’ENCARNACIÓ]

«Prenyada és del Sperit Sant la tua sposa. Parrà hun fill, qui exirà del seu ventre, axí 
com raig de la stela, axí com flor de l’arbre. Nomenaràs lo seu nom Jesús, que 
“salvador” significa. Ell farà delliure dels pecats lo seu poble»; fer-l’à delliure del 

cativeri del pecat, que és més greu que totes les captivitats altres.
En aquestes paraules l’àngel demostrà que·l Fill de la Verge era Déu y home: dient 

que devia nàixer, home era, y Déu que dels pecats nos faria delliures.

 romanint] romauint B.  |  ells] elles V. Seguim B.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.

 és ... ventre] Mt 1, 20.  |  - aquella ... home] Al·lusió a Is 1, 14.  |   Prenyada ... sposa] Mt 1, 20.  |  13-15 Parrà ... 
poble] Mt 1, 21: Pariet autem filium: et vocabis nomen ejus Jesum: ipse enim salvum faciet populum suum a 
peccatis eorum.

- Spòs ... matrimoni]  Cfr. amb l’original llatí: «Unde et Joseph vir Mariae dicitur, quia verum conjugium 
est, ubi amoris affectus servatur, et etiam in Maria fructus nuptiarum invenitur» (VCC, 35b).  |   ventre]  Om.: 
«In ea quippe nasci, est concipi: sed de ea nasci, est in lucem proferri» (VCC, 35b).  |  - Tu ... home]  
Corella ofereix en aquest punt una traducció que s’aparta de la literalitat del text llatí. Cfr. amb l’original: 
«Hic ergo ponitur explicita revelatio, facta ipsi Joseph ab Angelo. Antea enim noverat implicite quiddam 
divinum esse in Virginis conceptu, ut supra dictum est: explicite tamen nescivit factum, et conceptionis 
modum, seu mysterium, et ideo haec explicite sibi revelantur per Angelum» (VCC, 35b).  |   Prenyada ... sposa]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 35b).  |   axí ... larbre]  Cfr. amb el text llatí: «sicut virga florem, sicut terra 
germen» (VCC, 35b).  |   altres]  Om.: «et hoc propter vilitatem ipsorum» (VCC, 35b).  |   delliures]  Om.: 
«quia nullus potest salvare a peccatis, nisi solus Deus. De hoc latius videre poteris supra, de conceptione 
Salvatoris» (VCC, 35b).





[5. COM  JOSEP OBEÍ  LA VEU DE  L’ÀNGEL]

Certificat Joseff de la concepció de la sua sposa, despertà’s del corporal e spiritual 
dormir del dubte en què stava.

Diu sant Crisòstom: «Certificat Joseff per l’àngel del celestial misteri, promptament 
obehí lo que l’àngel li deya, y ab alegria major de la que pensar algú poria. Pres la sua 
sposa per a servir-la com a Senyora y Mare de aquell de qui ell era creatura, regraciant 

gràcia tan excelsa que ell fos spòs de la sua verge Mare, humilment suplicant la sua 
bondat infinida lo fes digne que dignament la servís prenyada, y aprés del part a ell Déu 
y a la Mare.»

[6. COM S’HA D’ENTENDRE QUE  JOSEP NO CONEGUÉ  MARIA FINS QUE 
PARÍ  JESÚS]

Diu lo evangelista: «No conegué Joseff la sua sposa fins hagué parit lo seu Fill 
primogènit.»

Diu sanct Crisòstom: «En cert no conegué la dignitat Joseff de la sua sposa fins que 
hach parit lo seu Fill primogènit, Déu y home, que lavors fon més excel·lent, bella y 
clara, axí com lo raig procehint enbelleix la stela.»

O podem entendre que no la conegué Joseff matrimonialment fins que parí lo seu Fill 
primogènit, no que aprés la conegués, que abduys eren vèrgens; y si abans no la 

conegué, menys l’avia conéxer aprés que sabia que Mare de Déu era.

 sant] sanct B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.

- Certificat ... stava] Mt 1, 24: Exsurgens autem Joseph a somno, fecit sicut praecepit ei angelus Domini, et 
accepit conjugem suam.  |  - No ... primogènit] Mt 1, 25: Et non cognoscebat eam donec peperit filium 
suum primogenitum: et vocavit nomen ejus Jesum.

 stava]  Om.: «ad mandatum Angeli, accipiens sponsam in conjugem, id est, ad nomen conjugis et uxoris, cum 
Virgine virgo permansit, et ei obsequiose, tanquam dominae, ministravit. Hinc habemus argumentum, quod 
quidquid a Deo monemur, statim facere debemus. Ergo si vovisti Deo aliquid, statim, si potes, persolve; si 
non potes, quam cito facultatem habebis, statim implere teneberis. Vota etiam quae sine expressione certi 
temporis sunt facta, statim sunt adimplenda» (VCC, 36a).  |  - Diu ... Mare]   Font no localitzada.  |  - Pres 
... Mare]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «“Suscipit sanctam Mariam, et votis exultantibus 
gloriatur; quia tantae majestatis Virginem matrem conjugem dici, ab Angelo meretur audire” haec 
Chrysostomus» (VCC, 36a).  |   Mare]  Om.: «Per Joseph cogitantem dimittere Mariam, qui certificatus de 
mysterio per Angelum, accepit eam ut dominam, significatur homo dubitans in fide vel moribus, qui per 
praedicatorem, vel confessorem bonum, solidatur in istis, et subjicit se monitionibus ipsius» (VCC, 36a).  |  
 primogènit]  Om.: «quia eo nato, dignitatem ejus maxime agnovit» (VCC, 36a).  |  - Diu ... stela]  Pseudo-
Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 1 (PG 56, col. 635).  |  - que ... stela]  Cfr. amb l’original llatí 
l’última part d’aquesta citació, que Corella tradueix amb llibertat: «quia speciosior et dignior facta fuerat, 
quam totus mundus; quia quem totus mundus capere non poterat, in angusto cubiculo uteri sui sola suscepit» 
(VCC, 36a).  |  - O ... era]  Cfr. amb el text llatí : «Vel non cognoscebat eam opere conjugali, propter ea 
quae didicerat, donec pro aeterno sumendo, id est, nunquam, ut per parvi temporis significationem omne 
tempus significatum accipiatur» (VCC, 36a).





És manera de parlar comuna: «Yo·t spere ací fins que toquen deu hores.» Per a 
verificar {30d} aquestes paraules és mester que yo stiga ací fins que toquen deu hores, 
però no és mester que tocades deu hores me’n vaja, ans hi puch star aprés les deu hores 
tant com vulla. Y si eternament hi stava, en res no seria contra lo que promés havia, que 
fins a les deu hores te speraria. Axí, diu lo psalmista: «Dix lo Senyor a mon Senyor: 

“Seu a la mia part dreta, fins que pose los teus enemichs scabell dels teus peus.”» No 
serà ni és mester que aprés que haurà posat scabell dels seus peus los seus enemichs 
que·s leve de la sua part dreta.

Pres la sua stimada sposa, Mare de Déu, verge Senyora, Joseff verge. Ab divinal 
consolació y alegria en una casa marit y sposa habiten; en una pau, amor y angèlica 

concòrdia dels celestials goigs participen. Axí devem sperar nosaltres, si ab bona 
paciència soferim les penes que en aquesta present vida nostre Senyor Déu nos dóna.

[7. COM  JESÚS,  DINS DEL VENTRE DE MARIA,  ENS ENSENYA 
PACIÈNCIA  I  HUMILITAT]

Stava lo rey Déu y Senyor nostre tancat dins lo verge ventre fins als nou mesos, axí 
com los altres hòmens, perquè devia delliurar los seus elets dels infernals carçres y 
pujar-los als nou órdens dels àngels. Benignament comporta la stretura del strado, 

perquè stà enramat y circuhit de liris.

 fins] finas B. Seguim V.  |   enemichs] euemichs V. Seguim B.  |   devem] deven B. Seguim V.  |  ab] a B. 
Seguim V.

- Dix ... peus] Sl 109, 1: Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos 
scabellum pedum tuorum. Psalteri: «Dix lo Senyor a mon Senyor: seu a la mia dreta part, fins que yo pose los 
teus enemichs scabell dels teus peus» (López Quiles 1985: 121).

- És ... dreta]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que modifica l’exemple amb què s’il·lustra en la 
VCC l’explicació del mot llatí donec: «Est enim haec dictio donec, quandoque significativa determinati 
temporis, quo transacto, fit aliquid. Sic dicitur: Iste non comedit, donec esset hora sexta, qua completa, 
comedit. Quandoque est affirmativa omnium temporum, et accipitur pro semper, ut ibi: Sede a dextris meis, 
donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum, id est: semper sede a dextris meis. Quandoque est 
abnegativa omnium temporum, et accipitur pro nunquam, ut hic in proposito» (VCC, 36a).   |   scabell]  Seient 
petit que serveix per a posar-hi els peus damunt (DCVB, s.v. escambell).  |   dreta]  Om.: «Si enim eam non 
cognovit ante partum, multo magis non cognovit eam post partum, visis videlicet tot signis et miraculis in 
nativitate, et post nativitatem Domini, cognoscens Deum esse qui natus est. Aliqui exponunt hoc de 
cognitione faciei, dicentes quod ex praesentia Christi in utero virginis, tanta erat claritas in facie ejus, quod 
Joseph facie ad faciem eam videre non poterat, quam Spiritus Sanctus a conceptione penitus impleverat. Sicut 
dicitur de claritate faciei Moysis, ex consortio sermonis Domini, quia non poterant intendere in eum filii 
Israel. Et ideo Joseph non cognoscebat facie ad faciem, quam desponsaverat, donec uterus evacuatus esset» 
(VCC, 36a). Aquest passatge ha estat traduït en part per Corella prèviament (veg. p. 132,1-4).  |  - Pres ... 
dóna]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Remanet igitur, et stat gaudenter, cum sua benedicta 
conjuge, et ultra quam dici possit, eam casto diligit amore, et curam ipsius gerit fideliter; et Domina cum eo 
moratur confidenter, et simul in sua paupertate vivunt laetanter. Unde tribulatione cessante, rediit magna 
consolatio. Sic et nobis contingeret, si in tribulationibus patientiam haberemus» (VCC, 36a).  |  
- Benignament ... liris]  Cfr. amb l’original llatí la traducció de Corella, que insisteix en la virginitat de 
Maria a través de la simbologia dels lliris: «Stat benigne, ac patienter sustinet, et tempus debitum expectat» 
(VCC, 36b). 





Considerem aquesta humilitat axí profunde: que Déu fent-se home axí stiga en stret 
loch per nosaltres. Y tingam aquest record los religiosos quand stam tancats dins nostres 
claustres, y pensem que no és mèrit nostre, mas special gràcia y singular do de la bondat 
divina. Y treballem que la nostra pensa no hixca fora de la claustra, que poch nos 
aprofitaria, los cossos tancats, les ànimes, que parets no les tanquen, per les pompes y 

honors del món desijant passejasen.
Diu sanct Agostí: «La solitud del cors sens la solitud de la pensa poch aprofita.»
Diu sanct Gregori: «Què aprofita star lo cors tancat en la claustra y lo cor anant 

pasejant per tot lo setgle?»
Treballem, donchs, en tots nostres actes benehir y loar lo Senyor y fer-li gràcies, que 

en {31a} tota nostra vida aquest és lo més noble acte, que devem a Déu laors y gràcies 
de tot lo que·ns dóna; com som en obediència, en exili, en pobretat, en malaltia, en 
injúries, que alcem nostres desigs a la celestial pàtria y donem a Déu de bon cor laors y 
gràcies.

Diu sant Bernat: «Benaventurat és aquell que tot lo que sofir a lahor del Senyor ho 

ordena, y axí lo seu cor no murmura y los seus labis veu de laors pronuncien.»
Aquell qui pensa que totes les coses aprofiten als qui a Déu amen, en gran 

tranquil·litat lo seu cor reposa, y en la sua pensa té loch aquell parlar de Salamó en los 
Proverbis: «No farà trist lo just qualsevol cosa que li sdevinga.»

 quand] quant B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   devem] donen B. Seguim V.

 totes ... amen] Rm 8, 28: Scimus autem quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum, iis qui 
secundum propositum vocati sunt sancti.  |   No ... sdevinga] Pr 12, 21: Non contristabit justum quidquid ei 
acciderit, impii autem replebuntur malo.

- Considerem ... passejasen]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Compatere sibi, quod 
ad tantam humilitatis profunditatem devenit. Multum debemus hanc virtutem affectare, nec deberemus ad 
elationem, vel nostri reputationem unquam intumescere, quando tantum se voluit Dominus majestatis 
inclinare. Et quia de hoc solo beneficio hujus tam prolixae reclusionis nunquam ei digne satisfacere 
possumus, saltem corde hoc cognoscamus, et gratias eidem toto affectu agamus, quod nos ex aliis assumere 
dignatus est, ut vel hoc modicum rependamus eidem quod reclusi stemus ad suum servitium. Ipsius quippe 
beneficium est hoc, non nostrum meritum, et quidem beneficium multum acceptabile, ac venerabile, et 
permaximum. Non enim ad poenam, sed ad cautelam sumus reclusi, et in arce religionis tutissima collocati, 
ad quam hujus mundi nequissimi venenosae sagittae, vel tumultuosi maris procellae, nisi nostra temeritate, 
non possunt attingere. Conemur igitur toto posse, mente reclusa et abstracta, ab omnibus caducis, eidem 
Domino cordis puritate vacare; quia corporalis reclusio, nihil aut parum, sine mentali, videtur prodesse» 
(VCC, 36b).  |   Diu ... aprofita]  Aquest passatge de caràcter sentenciós, que no hem localitzat en les obres de 
sant Agustí, es pot resseguir en els escrits de diversos pares de l’Església, com ara en Gregori Magne, 
Moralium libri sive expositio in librum b. Job, l.XXX, c.XVI (PL 76, col. 0553A).  |  - Diu ... setgle]  Font 
no localitzada.  |  - Diu ... pronuncien]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore, et de sanctis ac de 
diversis, Sermones de tempore, In feria IV hebdomadae sacrae, sermó: De passione Domini (PL 183, cols. 
0270A-B).





Diu sanct Agostí: «Lo home just atribueix qualsevol cosa que sofirà no a la potestat 
de l’enemich, mas a la voluntat divina.» Y aquell parlar de Job: «Axí com ha plagut al 
Senyor, axí és stat fet. Sia beneyt lo seu nom!»

[8. COM  LA TRIBULACIÓ ÉS ÚTIL ALS BONS PER  TRETZE MOTIUS]

Y axí devem pensar y fermament creure que Déu no permet que les tribulacions sobre 
los seus elets vinguen sinó per la voluntat pròpia, y no per lo poder de aquells qui·ls 

atribulen. Alguna vegada permet lo Senyor que sobre los seus elets les tribulacions 
vinguen, perquè los delits miserables de aquest món del tot no·ls prenguen.

Diu sant Agostí: «No·s converteix a Déu la nostra ànima sinó com gira la cara a les 
delectacions terrenes. Y lavors les coneix y se n’aparta, quand en los carnals delits la 
divina bondat ordena que dolors s’i mesclen. Si la divina clemència no mesclàs 

amargors en les dolçós mundanes, de nostre Senyor Déu nos oblidaríem.»
Diu lo psalmista: «Són multiplicades les infirmitats de aquells, y per ço cuytaren per 

acostar-se.»
Alguna vegada ho permet la bondat divina perquè lo peccador los pecats millor 

conega hi·s penida hi·s smene.

Diu sant Agostí: «Lo que fa al ferro la lima, lo que fa lo foch a l’or, que l’apura, lo 
que fa lo flagell al gra, que·n leva la palla, açò fa la tribulació al just home.»

Deyen los germans de Joseff: {31b} «Mèritament passam aquesta pena, que havem 
comés contra nostre germà gran delicte.»

 sanct] sant B. Seguim V.  |  sofirà] a add. B. Seguim V.  |   fermament] fermement B. Seguim V.  |   pròpia] 
pròpria B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   peccador] pcccador B. Seguim V.

- Axí ... nom] Jb 1, 21: et dixit: Nudus egressus sum de utero matris meae, et nudus revertar illuc. Dominus 
dedit, Dominus abstulit; sicut Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Domini benedictum.  |  - Són ... 
acostar-se] Sl 15, 4: Multiplicatae sunt infirmitates eorum, postea acceleraverunt. Non congregabo 
conventicula eorum de sanguinibus; nec memor ero nominum eorum per labia mea. Psalteri: «Multiplicades 
són les lurs malatiies, e aprés cuytaren a la salut» (López Quiles 1985: 43).  |  - Mèritament ... delicte] 
Gn 42, 21: et locuti sunt ad invicem: Merito haec patimur, quia peccavimus in fratrem nostrum, videntes 
angustiam animae illius, dum deprecaretur nos, et non audivimus: idcirco venit super nos ista tribulatio.

- Diu ... divina]  Sant Agustí, Enarrationes in psalmos, In psalmum XXXVI enarratio, sermó II (PL 36, col. 
0366).  |  - Y ... atribulen]  Cfr. amb l’original llatí: «Igitur in tribulationibus, seu flagellis et afflictionibus, 
non debes dubitare, quia Deus non permittit eas ad suos venire, nisi pro ipsorum utilitate» (VCC, 36b).  |  
- Alguna ... prenguen]  Cfr. amb l’original llatí: «aliquando quidem, ut homo a seculo se avertens, 
oblectamenta temporalia respuat, et ad Deum se convertens, aeterna concupiscat» (VCC, 36b).  |  - Diu ... 
oblidaríem]  Sant Agustí, Enarrationes in psalmos, In psalmum IX enarratio (PL 36, cols. 121-122) i In 
psalmum XCIII enarratio (PL 37, col. 1213).  |   hi·s penida hi·s smene]  Cfr. amb el text llatí: «et inde poenitens 
et se corrigens, purgatus et mundatus fiat» (VCC, 36b).  |  - Diu ... home]  Font no localitzada.  |   que ... 
apura]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 36b). «Apurar», en aquest context, té el significat de purificar (DCVB, 
s.v. apurar).  |   que·n ... palla]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 36b).  |  - Deyen ... delicte]  Es refereix ací 
la VCC a Josep, fill de Jacob i de Raquel, que després de ser venut pels seus germans i passar per la presó, 
arribà a ser primer ministre del faraó d’Egipte. La història de Josep i els seus germans es pot llegir en Gn 37-
50. 





Alguna vegada ho permet la bondat divina perquè, stimant-nos desemparats del seu 
ajutori, conegam millor la imperfectió nostra. Diu lo psalmista: «Yo diguí en la 
prosperitat mia: “Eternament staré ferm.” Girist de mi la tua cara, y fuý molt torbat.»

Alguna vegada, perquè les virtuts ab humilitat se conserven, y que no presumam de 
nostres mèrits y no·ns elevem en supèrbia. Diu lo Apòstol: «Perquè la altitud de les 

revelacions en supèrbia no m’eleven, és-me donat hun stímol de la carn mia, qui és 
àngel de Sathanàs qui·m bat y afflictió·m dóna.»

Alguna vegada, perquè aprengam quand és gran mal dexar a Déu hi que ell nos dexe. 
Diu Jeremies: «Sàpies y mira quant és gran mal y cosa amarga que Déu, ton Senyor, 
dexes, y la temor sua no sia en lo teu conspecte.»

Alguna vegada, perquè de algun sant sia manifesta la sua paciència, y los altres ne 
prenguen exemple, y los atribulats no stimen tan greus les tribulacions que passen. Diu 
Sèneca: «No és algú benaventurat ni miserable, sinó segons que a algun altre se 
acompara.»

Alguna vegada, perquè hagen temor de fer mal los mals hòmens. Diu Salamó: 

«Quand és castigat lo mal home, lo foll se torna savi.»
Alguna vegada, per laor e glòria de la potència e bondat divina, axí com en lo cech de 

nativitat y en Làzer.
Alguna vegada per amor special y misericòrdia en aquells qui specialment ama. 

Legim en los libres dels Machabeus: «Gran benifici és de la bondat divina quand no 

 ajutori] adjutori B. Seguim V.  |  imperfectió] perfectió B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «melius 
imperfectionem suam videat» (VCC, 37a).  |   cara] casa B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «avertisti faciem 
tuam a me» (VCC, 37a).  |   quand] quant B. Seguim V.  |   Quand] Quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. 
Seguim V.

- Yo ... torbat] Sl 29, 7-8: Ego autem dixi in abundantia mea: Non movebor in aeternum. Domine, in 
voluntate tua praestitisti decori meo virtutem; avertisti faciem tuam a me, et factus sum conturbatus. Psalteri: 
«Però yo, Senyor, diguí stant en la abundància mia: no seré mogut eternament. Senyor, per la tua voluntat has 
donat virtut a la mia bellea. Girist la tua cara de mi, e só fet molt torbat» (López Quiles 1985: 53).  |  
- Perquè ... dóna] 2Co 12, 7: Et ne magnitudo revelationum extollat me, datus est mihi stimulus carnis meae 
angelus Satanae, qui me colaphizet.  |  - Sàpies ... conspecte] Jr 2, 19: Arguet te malitia tua, et aversio tua 
increpabit te. Scito et vide, quia malum et amarum est reliquisse te Dominum Deum tuum, et non esse 
timorem mei apud te, dicit Dominus Deus exercituum.  |   Quand ... savi] Pr 19, 25: Pestilente flagellato stultus 
sapientior erit; si autem corripueris sapientem, intelliget disciplinam.  |  -, Gran ... pequen] 2Ma 6, 13: 
Etenim multo tempore non sinere peccatoribus ex sententia agere, sed statim ultiones adhibere, magni 
beneficii est indicium.

 ferm]  Om.: «sed ut melius me mihi ostenderes» (VCC, 37a).  |   y ... passen]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
37a).  |  - Diu ... acompara]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 37a). El text llatí argumenta aquesta causa 
recorrent a Jb 6, 10: «Unde Job: “Haec sit mihi consolatio, ut affligens me dolore non parcat; nec contradicam 
sermonibus sanctis”» (VCC, 37a).  |   Alguna ... hòmens]  Cfr. amb l’original llatí: «Aliquando, ut alii magis 
timeant, et exemplum vivendi inde sumant» (VCC, 37a).  |   Làzer]  Om.: «ut in eis opera Dei manifestarentur, 
et ipse Deus glorificaretur in aeternum» (VCC, 37a).  |   Alguna ... ama]  Cfr. amb l’original llatí: «Aliquando 
ut amoris Christi insignia recogitet, et misericordiam Dei circa se recognosca» (VCC, 37a).





permet als pecadors que lonch temps pequen.» Diu sanct Agostí: «Gran ira mostra la 
divina justícia quand no corregeix al qui peca.»

Alguna vegada, perquè la nostra sperança augmente, pensant que Déu se recorda de 
nosaltres. Diu sant Bernat: «Senyor, com yo irat te considere, lavors més spere que·m 
seràs propici, que la ira que mos pecats mereixen te farà recordar de la misèria que·ls 

pecadors tenen.»
Alguna vega- {31c} da, perquè l’ome conega com stà prompta la divina clemència a 

socórrer a nostres misèries, si de cor recorrem a la sua misericòrdia. Diu lo psalmista: 
«Reclamí al Senyor en les tribulacions mies, y ha ohit les mies pregàries.»

Alguna vegada, perquè l’home en si experimente si a Déu ama y si virtuts habiten en 

la sua ànima. Diu sant Gregori: «La tribulació demostra si en la prosperitat 
verdaderament a Déu amaves. No coneix algú en pau les sues forces.»

Alguna vegada, perquè en les tribulacions la virtut de paciència atenga major corona, 
axí com Job y los gloriosos martres. Diu sant Jaume: «Benaventurat és aquell qui sosté 
les temptacions ab paciència; quand serà experimentat pendrà la corona de vida, la qual 

ha promés nostre Senyor Déu als qui l’amen.»
Alguna vegada, en senyal que ha rebut de la divina bondat grans benificis. Acostuma 

lo diable impugnar l’ome quand mira la divina gràcia l’à constituhit en perfeta vida. Y 
axí, temptà y derrocà los nostres primers pares, y anà contra Job, perquè véu que nostre 
Senyor Déu en tan alt grau lo posava.

 sanct] sant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   perquè lhome] 
perquè·l l’ome B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.

 Reclamí ... pregàries] Sl 119, 1: Ad Dominum cum tribularer clamavi, et exaudivit me. Psalteri: «Com yo fos 
tribulat, he reclamat al Senyor e ha’m oït» (López Quiles 1985: 133).  |  - Benaventurat ... lamen] 
Jm 1, 12: Beatus vir qui suffert tentationem: quoniam cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae, quam 
repromisit Deus diligentibus se.

 pequen]  A continuació, el traductor valencià omet aquest passatge de sant Jeroni: «Unde secundum 
Hieronymum: magna miseria est ad praesens, misericordiam non consequi» (VCC, 37a). Font no 
localitzada.  |  1-2 Diu ... peca]  Aquest passatge, que no hem identificat en l’obra augustiniana, figura en Pere 
Llombard, Commentarius in Psalmos, salm IX (PL 191, cols. 0139B-C).  |   peca]  Om.: «sed licentiam vagam 
in peccatum ruendi permittit» (VCC, 37a).   |   nosaltres]  El traductor valencià omet a continuació aquest 
passatge de sant Agustí, Enarrationes in Psalmos, In psalmum CXLIV enarratio (PL 37, col. 1871): «Unde 
Augustinus: “Cum timore debes esse, quando tibi bene est. Nonne melius est tentari et probari, quam non 
tentatum reprobari?”» (VCC, 37a).  |  4-6 Diu ... tenen]  Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella 
d’aquest passatge de sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica canticorum, sermó XLII (PL 183, cols. 
0989B-C): «Unde et Bernardus: “Tunc magis irascitur Deus, cum non irascitur. Non enim cum nescio, sed 
cum sentio te iratum, tunc maxime confido propitium”» (VCC, 37a).  |   tenen]  El traductor valencià omet tot 
seguit el verset d’Habacuc (Ha 3, 2): «etenim cum iratus fueris, misericordiae recordaberis» (VCC, 37a).   |  
- Diu ... amaves]  Sant Gregori Magne, Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, c.III (PL 75, col. 
0520A).  |   No ... forces]  Sant Gregori Magne, op. cit., XXV (PL 76, col. 0284A).  |  forces]  Om.: «si enim 
bella desunt, virtutum experimenta non proderunt» (VCC, 37a).  |   vegada]  Om.: «ut homo inde probatior 
fiat» (VCC, 37a).  |   ab paciència]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 37a).  |   de ... bondat]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 37a).  |   la ... gràcia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 37a).





[9. COM  LA TRIBULACIÓ PUNEIX ELS MALS]

Devem encara entendre que molts en aquesta vida grans penes e tribulacions sostenen 
no en fructuosa penitència, ni perquè speren vènia, mas per justa punició y venjança, y 
principi de la damnació eterna, la qual en aquest món los comença, axí com Antiogo, 
Herodes y altres, dels quals són scrites aquelles paraules del profeta: «Seran punits, 
Senyor, ab pena doblada.»

A tals com aquests les tribulacions de la present vida són principi de les infernals 
penes. Y manifest senyal ho demostra, perquè en les tribulacions no se smenen, no·s 
peniden ni a misericòrdia recorren.

[10. COM  S’HA DE  TOLERAR  AMB  PACIÈNCIA LA  TRIBULACIÓ]

Però lo benigne Senyor en los seus, qui a ell se acosten, en ell speren, ab misericòrdia 
en ells tostemps obra, y a utilitat d’ells tot ho dispensa, y per ço contínuament li devem 

donar laors y gràcies.
Diu sant Agostí: «És la verdadera y fel humilitat de nosaltres no murmurar, no 

ensuperbir- {31d} nos, no ésser ingrats de tants benificis, mas loar y benehir a Déu, qui 
just y misericorde obra totes les sues obres, les quals totes són justes y benignes.»

Considerades, donchs, totes aquestes causes per hon los seus elets permet la divina 

bondat qui tribulacions sostinguen, deu star aparellat cascun home que ab paciència, 

 tribulacions] tribnlacions V. Seguim B.  |   venjança] veniença B. Seguim V.  |   no] no ·s VB. Esmenem el text 
per evitar la repetició del pronom.  |   Considerades] considerans B. Seguim V.

- Seran ... doblada] Jr 17, 18: Confundantur qui me persequuntur, et non confundar ego: paveant illi, et non 
paveam ego: induc super eos diem afflictionis, et duplici contritione contere eos.

 en ... vida]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 37a).  |   la ... comença]  Cfr. amb el text llatí: «quod reproborum 
est proprium» (VCC, 37b).  |  Antiogo]  Antíoc III, dit «el Gran», fou rei de l’imperi selèucida (223 aC-187 aC), 
un dels estats sorgits de la descomposició de l’imperi d’Alexandre el Magne. Durant el seu regnat, va 
aconseguir augmentar notablement l’imperi a través de les armes i de pactes matrimonials. L’últim intent 
d’ampliar les fronteres de l’imperi el portà a enfrontar-se amb els romans, contra els quals va perdre dues 
batalles decisives: la de les Termòpiles (191 aC) i la de Magnèsia (190 aC). De resultes d’aquestes derrotes, 
hagué de cedir les terres situades al nord de les muntanyes del Taure, a l’Àsia Menor, i fer-se càrrec del 
pagament de les despeses de la guerra. Va ser assassinat l’any 187 aC a Ecbatana (actual Hamadan, a l’Iran), 
mentre tractava de furtar els tresors d’un temple.  |   altres]  Om.: «Et multi adhuc hodie videntur pati» (VCC, 
37b).  |  - perquè ... recorren]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «quia afflictionum 
suarum miseriae ostendunt, quod perpetua in gehenna passuri sunt» (VCC, 37b).  |   qui ... speren]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 37b).  |   dispensa]  Om.: «Omnia ergo, vel juste, vel misericorditer facit, vel fieri 
permittit Dominus» (VCC, 37b).  |  - Diu ... benignes]  En realitat, el passatge prové de Pròsper 
d’Aquitània, Sententiae delibatae ex Augustino, LXXXIII: De vera humilitate (PL 45, col. 1866).   |  - qui 
... obres]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 37b).  |  - per ... sostinguen]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
37b).  |  -, deu ... passe]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «sic cor tuum stabilire et 
ordinare studeas, ut in contingentibus adversis, et quibuscumque displicentiis humiliter, ac patienter, et 
laetanter te habeas, et in via spiritus ita te exerceas, ut ejus repletus fervore, etiam haec pro amore Domini 
Jesu appetas, qui in se et in suis, hanc vitam excelsam tenuit et monstravit, et exemplum ambulandi per eam 
omnibus reliquit. Patitur enim et sustinet ut electi et filii regni affligantur hic in interiori homine et exteriori» 
(VCC, 37b).





mansuetud y benigne tolerància comporte qualsevol adversitat que li sobrevinga. Y per 
ésser en lo nombre dels amats fills pot desijar que li vinga y que per amor del Senyor 
alguna dolor passe. Diu lo Apòstol que no són fills aquells qui lo Senyor dexa fora la 
sua disciplina.

Diu sant Agostí: «En lo nombre dels fills aquell no·s compta, qui no·s troba en lo 

compte de aquells a qui lo Senyor castiga. No deu algú a si mateix més prometre del que 
li promet lo evangeli. És necessari se acabe lo que·ns diu la nostra Sacra Scriptura: 
tribulacions, angústies y pressures nos promet en aquesta present vida, temptacions, 
treballs, afanys y misèries. Aparellem, donchs, per a militar en aquestes batalles, perquè 
si vénen, y en cert vénen, descuydats no·ns asalten.

»Però alguna vegada los pecadors sens tribulacions passen aquesta vida, perquè d’ells 
correctió la divina clemència no spera. Diu lo Apòstol:  “Açota lo Senyor qualsevol que 
per fill accepta”; flagells dóna a qualsevol fill en la present vida perquè·l reba en la 
eterna glòria. A tot fill diu que açota, y axí s’i entén aquell únich Fill seu natural sens 
culpa, qui ans de crucificat lo açotaren, y aprés, levat en la creu, de tots los nostres 

pecats portà les penes. Fon sens culpa, mas no sens pena.
»No·ns devem, donchs, alterar si algun sanct sofir greus penes, pensant que·l Just dels 

justs hi·l Sant dels sants tan greus dolors ha sofertes, y a la fi mort sobre totes dolorosa. 
Menyspreà tots los béns, pompes y alegries mundanes per mostrar a nosaltres que les 
menyspreàssem, y sostingué tots los mals, dolors y penes de aquesta present vida, los 

{32a} quals nos mana que·ls sostingam si vénen. Menyspreà los béns, perquè no 

 sobrevinga] sobrevingat B. Seguim V.  |   per] om. B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «pro amore Domni» 
(VCC, 37b).  |   devem] deven B. Seguim V.  |  sanct] sant B. Seguim V.  |   hi·l] hi B. Preferim la lliçó de V.  |  
 sostingam] sostinguam B. Seguim V.

- no ... disciplina] He 12, 8: Quod si extra disciplinam estis, cujus participes facti sunt omnes: ergo adulteri, 
et non filii estis.  |  - Açota ... accepta] He 12, 6: Quem enim diligit Dominus, castigat: flagellat autem 
omnem filium, quem recipit.

 disciplina]  Om.: «sed adulteri sunt» (VCC, 37b).   |  - Diu ... castiga]  Sant Agustí, Sermones ad populum, 
Classis prima: De scripturis, sermó XLVI, c.V (PL 38, col. 0276).  |  - No ... asalten]  La primera part 
d’aquest segon passatge augustinià prové de les Enarrationes in Psalmos, In psalmum XXXIX enarratio: 
sermo ad populum (PL 36, col. 0451).  |  - Aparellem ... asalten]  Cfr. amb el text llatí: «Ad ista praecipue 
nos paremus, ne imparati deficiamus» (VCC, 37b). Notem la recurrència de Corella al lèxic militar.  |  
- Però ... glòria]  Sant Agustí, Enarrationes in Psalmos, In psalmum XXXVII enarratio: sermo ad populum 
(PL 36, col. 0409).  |   spera]  Om.: «At vero illis quibus paratur vita sempiterna, necesse est ut hic 
flagellentur» (VCC, 37b).  |   flagells ... vida]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 37b).  |  - A ... pena]  Sant 
Agustí, Sermones ad populum, Classis prima: De scripturis, sermó XLVI, c.V (PL 38, col. 0276).  Cfr. la 
traducció de Corella amb l’original llatí: «Addit omnem, etiam Unicum qui sine omni peccato est. Qui ergo 
flagellat Unicum sine peccato, relinquet adoptatum, qui est cum peccato? Unicus sine peccato, non tamen sine 
flagello, exemplum nobis proposuit in passionibus suis» (VCC, 37b).  |  - No·ns ... dolorosa]  Pròsper 
d’Aquitània, Sententiae delibatae ex Augustino, CCLXXV: De passionibus fidelium (PL 45, col. 1882).  |   y 
... dolorosa]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 37b). Notem que el fragment figura en la font original: «cujus 
passio omnes superat passiones: quia cum auctore universitatis nulla cujusquam est comparatio creaturae» 
(Pròsper d’Aquitània, loc. cit.).  |  -, Menyspreà ... misèria]  Sant Agustí, De catechizandis rudibus, 
c.XXII (PL 40, col. 0339).





stimàsem que en ells stava la felicitat nostra; acceptà los mals, perquè vésem que no 
stava en ells la nostra misèria.»

ORACIÓ

Senyor, qui est mur inexpugnable de tots aquells qui en tu speren, sies en les 
tribulacions lo meu refugi. Mira ab los ulls de la tua misericòrdia les penes y angústies 

mies, y hages mercé de mi segons la multitud de les tues misericòrdies. Mira la misèria 
mia, y socorre’m ab paternal misericòrdia. Record-te, Senyor, de la tua creatura, y los 
meus enemichs de mi lança. Y axí, guardat y defés per la tua misericòrdia, acostar-m’é a 
tu per la dolçor tua, y faré de mos peccats per la tua gràcia digna penitència. Amén.

 Y] E B. Seguim V.

 misèria]  Om.: «Expedit igitur nobis tribulari hic et affligi; et ideo non debemus in his frangi vel impatientes 
esse; sed potius haec affectare et diligere, quia saepe a malo nos retrahunt, et ad bonum inducunt. Contraria 
vero pro adversariis habere debemus et fugere, quia contraria praedictis in nobis efficiunt» (VCC, 37b).  |   ab 
... misericòrdia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 38sc).  |   misericòrdia]  Om.: «ut tua suffultus providentia, 
nunquam tua destituar consolatione et misericordia» (VCC, 38sc).  |   per ... gràcia]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 38sc).



DE  LA NATIVITAT DEL  SENYOR. CAPÍTOL IX

[1. DE  L’EDICTE DE  CÈSAR  AUGUST]

En la ciutat de Nazareth era prenyada la verge Senyora nostra, quand l’emperador 
Cesar August féu general edicte que tot lo món descrivissen, y cascú vingués a la ciutat 
d’on era, y regonegués per senyor a Cesar y paguàs lo tribut de la senyoria.

Diu sant Gregori: «Com lo Senyor devia nàixer, tot lo món se posà en libre, perquè 
aquell naixia en carn nostra, qui los seus elets devia scriure en la eterna glòria.» Plàcia a 
tu, Senyor, que ab los teus elets scrives a mi, miserable!

Al rey nostre Jesús, Déu y home, devem lo tribut nosaltres: la nostra ànima, moneda 
sua, de la sua imatge ins[i]gnida; e li devem la observància dels deu preceptes, en los 

quals stà sculpida la imatge de la voluntat sua. Y axí com algú de pagar lo tribut excusar 
no·s podia, ni de observar los manaments se excusa.

Y devem entendre lo primer emperador de Júlio Cesar, al qual succehí Oc- {32b} 
tavià nebot, fill de germà. Diu sant Isidre que Júlio se nomenà Cesar, que morta la mare 
li tallaren lo ventre, y axí hixqué Cesar; o que naixqué ab cabells, que en latí «cesàries» 

se nomenen; o que fortment los enemichs combatia. Hi d’ell tots los emperadors lo nom 
de Cesar prenien.

Mort Júlio, fon segon emperador Octavià August, qui August se nomenava, que molt 
augmentà lo Imperi y la cosa pública; y per ell, los altres emperadors «augusts» se 
digueren. Y ell, prenent lo nom de son oncle, Cesar August se nomenava, del qual lo 

mes de agost se diu augustus en lengua latina; diem-li agost en lo vulgar nostre. Y axí, 

 quand] quant B. Seguim V.  |   senyor a] senyoria B. Seguim V.  |   los] les VB. Esmenem la forma de l’article 
atenent a la concordança de gènere.  |   entendre lo] entendre que lo VB. Ometem la conjunció per considerar-
la sobrera.  |   August] Augulti B. Seguim V.  |   augustus] agustus B. Seguim V.  |  diem-li] dién-li B. Seguim 
V.

- En ... descrivissen] Lc 2, 1: Factum est autem in diebus illis, exiit edictum a Caesare Augusto ut 
describeretur universus orbis.

 En ... Nazareth]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 38a).  |   descrivissen]  S’incrigueren en el cens.  |  - Diu ... 
glòria]  Sant Gregori Magne, Homiliae in Evangelia, l.I, homilia VIII (PL 76, col. 1103D).  |   miserable] Om.: 
«Huic Regi nostro, debemus censum fidei et justitiae profiteri, corde, ore, et opere» (VCC, 38a).   |   insignida]  
Gravada, marcada, impresa.  |  - Y ... excusa]  Cfr. amb l’original llatí: «Sicut enim nullus a denario 
excipiebatur, sic nullus ab observantia mandatorum excipitur» (VCC, 38a). «Així com ningú no estava 
exempt de pagar el denari, així mateix ningú no queda lliure de l’observança dels manaments».   |  - Diu ... 
combatia]  Sant Isidor de Sevilla, Etymologiarum, l.IX: De linguis, gentibus, regnis, militia, civibus, 
affinitatibus, c.III: De regnis et militiae vocabulis (PL 82, col. 0343A).  |  - o ... nomenen]  Cfr. amb el text 
llatí, que indica en aquest punt «vel quia Caesariae natus est» (VCC, 38a). Corella obvia la lectura errònia de 
la VC i ofereix una traducció explicativa que coincideix amb el contingut de la font original de sant Isidor: 
«Caesar autem dictus, (...) vel quod cum caesarie natus sit», loc. cit. Les altres traduccions romàniques no 
qüestionen la lectura del text ludolfí i situen el naixement de Cèsar a Cesarea: «o porque nasció en la cibdad 
de Cesarea» (Montesino, 50c), «o perché nacque in Cesarea” (Sansovino, 20b). La traducció portuguesa omet 
aquest fragment.  |  - del ... nostre]  Cfr. amb l’original llatí la traducció de Corella, que omet les causes a 
què recorre Ludolf per a justificar aquest fet: «A quo mensis, qui prius vocabatur sextilis, dictus est Augustus; 
vel quia in eo natus est, vel quia tunc de victoria rediit» (VCC, 38a).





de Júlio Cesar, son oncle, nomenam iulius en latí lo mes de juliol en nostra valenciana 
lengua.

Aquest emperador Cesar August, aprés de moltes y terribles guerres tingué la 
monarchia pacífica, stant lo món en general pau y concòrdia al temps que·l Senyor 
devia nàixer. Qui era Rey y príncep de pau, y pau del cel en la terra portava, convenient 

cosa era que naixqués al temps que·l món en general pau reposava, la qual, vivint, 
prycar devia, y morint la dexà als seus dexebles, y en lo cor pacífich habita per gràcia. 
Diu lo psalmista: «En pau és lo loch del seu habitacle.»

[2. DESCRIPCIÓ DE  TOT  EL  MÓN]

Mirant, donchs, Cesar August lo pacífich stament per tota la terra, pensà en descriure 
tots los pobles y saber quant era la romana senyoria, y que pagàs cascun cap de casa cert 

nombre, en tribut al romà Imperi, per al regiment pacífich de les províncies, y que·ls 
regidors no agravassen los pobles y les terres fossen ben regides.

Y perquè aquest negoci se posàs en effecte, féu general edicte que fos descrita tota la 
terra; que per totes les províncies cascú vingués a la principal ciutat de la província, y 
allí pagàs lo tribut a Cesar, que era una moneda de argent que deu diners valia, y 

confesàs éser vasall de l’Imperi. Y axí, Cesar August sabria quants vasalls, quantes 
províncies, quantes ciutats senyorejava, y quant era lo tribut que pagaven. {32c} Era en 
la moneda de argent que pagaven sculpida la imatge de Cesar, y a l’entorn era del nom 
de Cesar sobrescrita.

 éser] ésser B. Seguim V.  |   sculpida] sculpipida V. Seguim B.

 En ... habitacle] Sl 75, 3: Et factus est in pace locus ejus, et habitatio ejus in Sion. Psalteri: «E lo seu loch fón 
edificat en temps de pau, e la sua habitació és en Sion» (López Quiles 1985: 90).

- Aquest ... nàixer]  Cfr. amb el text llatí: «A tempore istius, primo potestas coepit imperii, quae Graece 
dicitur monarchia, et regnavit annis quinquaginta septem et semis. Hic duodecim annis, circa tempus 
nativitatis Christi, in pace regnavit» (VCC, 38a).  |   nàixer]  Om.: «Et tali tempore Christus, cui pax ista 
famulabatur, nasci voluit; quia pacem magnopere quaesivit, et pacis charitatisque amatores, et etiam 
sectatores semper invisere dignatus est» (VCC, 38a).  |  y ... portava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 38a).  |  
 y ... gràcia]  Cfr. amb l’original llatí: «Ex quo etiam moraliter datur intelligi, quod Verbum aeternum non 
nascitur, nisi in corde pacato» (VCC, 38a).   |  - Mirant ... pagaven]  Cfr. amb l’original llatí, que el 
traductor valencià abreuja: «Pacatis ergo omnibus regionibus per orbem universum, cum quietum silentium 
universalis pacis, sub Caesaris Augusti imperio perturbata prius secula servasset, memoratus Augustus, 
rempublicam legibus pacificis adaequare, et nutrire desiderans, protulit edictum ut describeretur universus 
orbis. Volens enim scire numerum regionum in orbe, quae ditioni suberant Romanae, numerum etiam 
civitatum in qualibet regione, numerum quoque capitum, scilicet personarum in qualibet civitate, ut sciret 
quae et quanta deberent jure tributa dare, et sic tributis indebitis non gravarentur, et sciretur per quem modum 
singulae terrae, sub Romano imperio melius regerentur, praeceperat ut de suburbanis oppidis, ac vicis et 
pagis, ubicumque habitarent, ad suam homines civitatem confluerent, ubi territorium habebant, vel originem 
traxerant, et quisque denarium, scilicet nummum argenteum, pretii decem nummorum usualium, unde et 
denarius dicebatur, praesidi provinciae tradens, se subditum Romano imperio recognosceret, et ad solvendum 
tributa se obligaret» (VCC, 38a-b).  |   sobrescrita]  Om.: «Dicebatur autem professio, quia quilibet quando 
reddebat praesidi denarium, ponebat illum super caput suum, et proprio ore fatebatur se Romano imperio esse 
subjectum. Dicebatur etiam descriptio, quia numerus eorum, qui censi capite, id est censi vel recensiti per 
singula capita, et numerati ferebantur, recto determinabantur numero, et in scriptis redigebantur» (VCC, 38b).





Y axí, cascun cap de casa tres confessions feya: primerament, en obra, que lo tribut 
donava; la segona, que posant sobre lo seu cap la moneda, confessava que era vasall de 
Cesar; la terça, que·l scrivien en lo libre per súbdit y vasall de l’Imperi.

Fon aquesta descripció la primera feta per Cirino, president de Síria, lo qual tramés 
Cesar perquè presedís en Síria. Y Judea és dins la província de Síria, la qual Judea stà 

enmig de la habitable terra, que·s diu lo melich de la terra. Y començant en Judea, de 
aquí se stengués per tota la terra.

O pot ésser dita aquesta descripció primera perquè, ab tot que altres reys y prínceps 
haguessen descrit les sues terres e regnes, però aquesta fon primera universal per tota la 
terra.

O pot ésser primera, que primerament se descrivien en cada ciutat los caps de les 
cases; segonament, les ciutats en la província; terçament, les províncies en Roma.

Aquesta descripció par que·s feya cad·any una vegada, que legim en lo sagrat 
evangeli que dien a Pere aquells qui la plegaven: «Lo mestre no ha pagat aquest any la 
tacha.»

[3. DEL  CAMÍ DE  MARIA  I  JOSEP A BETLEM]

Anaven, donchs, tots a pagar aquest tribut y scriure’s cascú en la ciutat sua. Y, 
acostant-se lo terme dels nou mesos del prenyat de la nostra Senyora, pujà Joseff de la 
Galilea, que és baxa en sguard de Judea, a Bethleem, ciutat de David, ab la sua sposa 
Maria, verge prenyada (eren del linatge de David Joseff hi Maria, la sua sposa), 
perquè·ls scrivisen y pagasen y confessasen axí com los altres. Y perquè la Senyora 

 e regnes] om. B. Seguim V.  |   vegada] vegade B. Seguim V.  |   David] Danid V. Seguim B.

 Fon ... Síria] Lc 2, 2: Haec descriptio prima facta est a praeside Syriae Cyrino.  |  - Lo ... tacha] Mt 17, 23: 
Et cum venissent Capharnaum, accesserunt qui didrachma accipiebant ad Petrum, et dixerunt ei: Magister 
vester non solvit didrachma?  |   Anaven ... sua] Lc 2, 3: et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam 
civitatem.  |  - pujà ... confessasen] Lc 2, 4-5: Ascendit autem et Joseph a Galilaea de civitate Nazareth in 
Judaeam, in civitatem David, quae vocatur Bethlehem: eo quod esset de domo et familia David, ut 
profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnante.

 president ... Síria]  Regidor, governador de Síria (DCVB s.v. president).  |   perquè ... Síria]  Cfr. amb el text llatí: 
«tanquam praeses et judex, ad ipsam regendam» (VCC, 38b). La figura de governador no tenia només 
atribucions executives, sinó també judicials.  |  5-6 Y ... terra2]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el 
text llatí: «Judaea quippe non habuit praesidem proprium, sed ipsa continebatur sub Syria, cujus pars est 
Judaea. Prima autem potest dici quantum ad Cyrinum, quia enim Syria est provincia, in cujus medio est 
Judaea, quasi umbilicus terrae habitabilis» (VCC, 38b).   |  - O ... Roma]  Cfr. amb el text llatí, en què 
figura qui és l’encarregat de portar a terme el recompte en cada cas: «vel prima capitum in civitate, fiebat a 
praeside. Secunda, civitatum in regione, a legato Caesaris. Tertia, regionum in orbe, coram Caesare» (VCC, 
38b).  |   Roma]  Om.: «Hic primum Judaea facta est Romanis tributaria, seu stipendiaria» (VCC, 38b).  |  
 que ... plegaven]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 38b), que contribueix a contextualitzar el verset evangèlic.  |  
 tacha]  Taxa, impost.  |   del ... Senyora]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 38b).   |   Bethleem ciutat de David]  
Om.: «quia ibi natus est, et in regem unctus fuit» (VCC, 38b). Corella omet també en la seua traducció el fet 
que en aquesta ciutat habitaven les famílies de Maria i Josep: «ubi habitabat eorum genus et familia» (VCC, 
38b).  |   verge prenyada]  Add. de Corella (cfr. amb (VCC, 38b).  |  -, Y ... vasallatge]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 39a).





nostra succehia com a única filla en la heretat de son pare, com a cap de la casa de son 
pare era mester pujàs en Bethleem per pagar y confessar lo general vasallatge.

Mira y contempla com lo Senyor del cel y de la terra per tu paga la tacha y se scriu 
per vasall de la sua creatura, perquè aprés scriva a tu per rey y vasall seu en lo celestial 
Regne. Ans de nàixer {32d} nos donà exemple de humilitat perfeta, la qual no dexà fins 

a la mort de la creu en lo mont de Calvari.
Diu Beda: «O, profunde humilitat!, que no solament és stat content encarnar-se per 

nosaltres, mas encara ha pres la nostra carn en temps que devia confesar y atorgar que 
era vasall, súbdit del rey de la terra. Servent se atorgà per fer liberts a nosaltres.»

[4. DE  LA FATIGA DEL VIATGE]

Considera com la verge Senyora nostra, prenyada del Rey del cel y de la terra, és 

obedient a l’edicte de Cesar, hi prenyada de nou mesos, al part propinqua, ab lo seu spòs 
acamina, donant-nos exemple que siam obedients a les temporals senyories. Parteix de 
Nazareth, que fins a Jerusalem són dèset legües, y dos fins en Bethleem, situada devers 
migjorn, a la falda de la montanya.

Diu sant Agostí: «Prenyada y de nou mesos, la nostra Senyora de ciutat en ciutat 

acamina, de província en província. Era pes lo que portava que la feya alegra y laugera, 
axí com als ocells les plomes. Aquella eterna lum dins la lanterna de la humanitat nostra 
no li donava pes de enujosa càrrega.»

Pujà, donchs, Joseff de ciutat en ciutat, de província en província, per pagar lo tribut a 
Cesar.

 donà] donnà B. Abreviatura nasal sobrera. Seguim V.  |   confesar] confessar B. Seguim V.  |  atorgar] atogar B. 
Seguim V.  |   propinqua] propinque V. Seguim B.

 del ... terra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39a).  |  3-4 paga ... creatura]  Cfr. amb l’original llatí: «etiam capite 
censui adscribi in terris» (VCC, 39a).  |   per ... seu]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39a).  |  - la ... Calvari]  
Cfr. amb el text llatí: «et eam continuavit usque ad mortem, in qua humiliavit semetipsum, factus obediens 
usque ad crucem» (VCC, 39a).  |  - Diu ... nosaltres]  Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.I, 
c.II (PL 92, col. 0330B).  |   hi ... propinqua]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39a).  |   acamina]  Om.: «ut 
posset cum Filio dicere: Sic decet nos implere omnem justitiam» [Mt 3, 15] (VCC, 39a).  |  senyories]  Om.: 
«Laborat ergo iterum Domina hoc longo itinere» (VCC, 39a).   |   Bethleem]  Om.: «quae et Ephrata est dicta» 
(VCC, 39a).  |  - Diu ... càrrega]  Cfr. amb el text llatí la traducció retoricada que ofereix Corella d’aquest 
passatge: «ut dicit Augustinus, cum esset Virgo gravida, salubri levitate plaudebat. Lumen enim quod intra se 
habebat, pondus habere non poterat» (VCC, 39a). Autor incert (Sant Agustí?), Sermones ad populum, 
Appendicis classis III: Sermones de tempore, sermó CXXIII: In Natali Domini, VII (PL 39, col. 1991). La 
recurrència a les plomes com a imatge de la ingravidesa, afecida ací pel traductor valencià, s’observa també 
en les pp. 104,8-9 i 740,24.  |   ciutat]  Om.: «scilicet de Nazareth in Bethlehem» (VCC, 39a).  |  província]  
Om.: «scilicet de Galilaea in Judaeam» (VCC, 39a).





[5. DE  LA INTERPRETACIÓ  MÍSTICA DE JOSEP,  NATZARET I BETLEM]

Moralment, Joseff, qui és aquell qui en virtuts augmenta, se parteix de Galilea, de les 
occupacions mundanes, volubles, mutables y transitòries, y puja en Judea, confessant 
laors y gràcies a la bondat divina. De Nazareth en Bethleem puja: de la flor de bons 
principis a la perfectió de bona vida. Nazareth, «flor»; Bethleem, «casa de pa» se 
interpreta. Joseff, que vol dir «augment», puja ab Maria, que significa «mar amarga»; 

que no dexem la amargor de penitència y la dolor de la mort y passió de Jesús, Déu y 
Senyor nostre.

[6. COM  MARIA, EN NO TROBAR  POSADA,  ENTRA EN EL  PESSEBRE]

Arribaren a Bethleem Joseff y la sua sposa, prenyada Verge, y, pobrel[l]ets, no troben 
posada, per la molta gent que per la mateixa causa a Betleem venien. Qual devota ànima 
se pot abstenir de piadoses làgremes, mirant aquella verge prenyada donzella ab tanta 

mansuetud, modè- {33a} stia y vergonya entre gent no coneguda, fatigada del camí, 
sens tenir loch hon lo seu cap recline?

Apartà’s Joseff prop de una porta de la ciutat, a hun cap de una carrera, hon havia una 
roca a manera de gruta o cova, però damunt descuberta.

Diu Beda que lo diversori hon Joseff pres posada és hun spay, hun porche entre dos 

carrés que passa de la una part a l’altra, hon los hòmens los dies de festa a confabular se 
ajustaven; significa la Esgleya, entre Parahís y aquest món situada, en la qual los 
cristians recollir se deuen, apartats de les errors mundanes.

 Joseff] Josef B. Seguim V.  |   mundanes] mundanea B. Seguim V.

- Moralment ... divina]  Cfr. amb el text llatí: «Moraliter, Joseph, qui interpretatur augmentum, id est, 
quilibet nostrum, volens spiritualiter augeri, si solvere vult censum devotionis aeterno Regi, debet ire passibus 
virtutum, et ascendere de Galilaea, id est, de mundo et volubilitate mundanae conversationis, ad Judaeam 
confessionis et laudis divinae» (VCC, 39a).  |   divina]  Om.: «Nam Galilaea interpretatur transmigratio, vel 
rota, seu volubilis; Judaea vero, confessio» (VCC, 39a).   |  3-4 de1 ... vida]  Cfr. la traducció de Corella amb 
l’original llatí: «id est, a florida virtutum actione, ad pastum contemplationis internae, in qua vera refectio 
animarum invenitur» (VCC, 39a).  |   pa]  Om.: «id est, domus refectionis» (VCC, 39a).  |   que ... augment]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39a).  |  - y1 ... nostre]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39a).  |  - Qual ... 
recline]  Cfr. amb el text llatí: «Compatere hic Dominae, et conspice delicatam juvenculam annorum 
quindecim, ex longo itinere fatigatam, et cum verecundia inter homines versantem, quaerentem ubi 
requiesceret, et non invenientem» (VCC, 39a).  |  - Apartàs ... descuberta]  Cfr. la traducció abreujada de 
Corella amb el text llatí: «Omnes eam et socium licentiant et abdicunt, et sic in communi transitu, in 
diversorium se receperunt, quod intra civitatem, in fine, juxta unam portarum sub rupe concava erat, non 
habens desuper tectum, ut hodie cernitur, nisi rupem de monte dependentem» (VCC, 39a).  |  - Diu ... 
ajustaven]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Secundum Bedam, diversorium est 
spatium inter duos vicos, ex utroque latere habens murum, et ex utraque parte portam, ut sit inde exitus in 
utrumque vicum, desuper coopertum propter aeris intemperiem, ut in festivis diebus possint ibi homines 
convenire ad colloquendum et solatiandum» (VCC, 39a-b). Aquest passatge, que no hem pogut localitzar en 
l’obra de Beda, li és atribuït també per Dionís el Cartoixà en l’obra In evangelio Lucae enarratio, c.II, article 
VI.  |   diversori]  Posada, cambra d’hostatge (DCVB, s.v. diversori).  |   confabular]  Raonar, parlar (DCVB, 
s.v. confabular).





Altres opinen que era loch que a la fi de dos carrés stava, en lo qual los qui venien a 
la ciutat per negocis los animals ligaven. Y pogué ser que Joseff, qui de art de fuster 
praticava, per al bou y a l’ase adobàs hun pesebre. Havia portat l’ase perquè portàs la 
Verge prenyada, y lo bou que pogués vendre y pagar lo tribut y que tinguessen queviure. 
O pot ésser que de Joseff fos l’ase, y lo bou hagués portat per a vendre algun altre, o que 

no fossen de Joseff lo bou ni l’ase.
Diu sant Crisòstom: «Qualsevol que sia pobre, prenga consolació de la pobretat de 

Joseff y de la sua verge sposa: no tenien servent ni serventa. Tots sols, a peu, parteixen 
de Galilea; ells són los senyors, ells són los qui serveixen. En la ciutat de Bethleem 
entren, stan temerosos y ab vergonya. Tímida és entre·ls richs la pobrea: tots los miren 

hi·ls licencien, y ells, humils, mansuets y pobres, no gosaven als richs acostar-se.»
Contempla, ànima devota: ja la nit se acostava, y la verge donzella, Mare del teu Déu, 

Senyor y mestre, cansada, no troba hon lo seu cap recline. Qual cristiana pensa no·s 
resol tota en làgremes, pensant com la humil verge Mare a son Fill Déu suplica que·ls 
done loch hon stiga quand exirà dels thàlems de liris del seu immaculat verge ventre?

Prengueren a la fi ells, pobres, pobreta posada en lo diversori.

[7. COM  CRIST  ÉS PRIMOGÈNIT  I  UNIGÈNIT]

Y en la mijanit del diumenge, en {33b} aquell dia que dix Déu, son Fill: «Sia feta la 
lum», y fon feta, parí la verge Senyora a ell mateix Fill seu primogènit. No·s diu 
primogènit perquè aprés ne parís algun altre, mas perquè ans no n’havia parit altre.

Y perquè·l Fill de Déu, eternament naixent del Pare, és volgut temporalment nàxer de 

la Mare perquè nosaltres li fósem germans renats per lo baptisme, per ço, encara que sia 

 praticava] practicava B. Seguim V.  |   Joseff] Josef B. Seguim V.  |   pensa] pentsa B. Seguim V.  |   quand] 
quant B. Seguim V.  |   diumenge] diumange B. Seguim V.

- Sia ... feta] Gn 1, 3: Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux.  |   parí ... primogènit] Lc 2, 7: Et peperit 
filium suum primogenitum, et pannis eum involvit, et reclinavit eum in praesepio: quia non erat eis locus in 
diversorio.

 Altres ... stava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39b).  |   los ... ligaven]  Cfr. amb el text llatí: «animalia propter 
aeris intemperiem, locare consueverant: unde et diversorium dicebatur, quia illuc homines divertebant» (VCC, 
39b).   |  - En ... acostar-se]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Rem novam! Ingrediuntur in 
diversorium, non ingrediuntur civitatem. Paupertas enim timida inter divites non audebat accedere» (VCC, 
39b).  |  - Contempla ... diversori]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39b).  |   thàlems]  Llit nupcial (DCVB, 
s.v. tàlem).  |   Y en la mijanit del diumenge]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Ubi cum 
venisset hora partus, scilicet in media nocte diei dominicae, dum nox medium iter haberet» (VCC, 39b).  |  
 feta]  Om.: «visitavit nos Oriens ex alto» [Lc 1, 78] (VCC, 39b).  |   altre]  El traductor valencià omet a 
continuació, possiblement per evitar repeticions, aquest passatge de Beda: «Unde secundum Bedam, 
primogenitus dicitur, non post quem alius, sed ante quem nullus. Et secundum eumdem, omnis unigenitus est 
primogenitus: et omnis primogenitus, ut sic, est unigenitus» (VCC, 39b). No hem pogut localitzar en l’obra 
del doctor Venerable cap dels dos passatges que li atribueix ací la VCC. El primer figura en Pere Comèstor, 
Historia scolastica, Historia evangelica, c.V (PL 198, col. 1539D); el segon hem pogut localitzar-lo en sant 
Jeroni, De virginitate b. Mariae (PL 23, col. 0192B).  |  -, per2 ... Pare]  Cfr. la traducció abreujada de 
Corella amb el text llatí: «hinc est quod ut sic melius est dictus primogenitus, quam unigenitus» (VCC, 39b).





naturalment unigènit en quant Déu y en quant home, és millor per a nosaltres se diga 
primogènit que unigènit, perquè siam fills adoptius de aquell qui és natural son Pare. Y 
açò és lo que diu Beda: que Jesús és unigènit en la sua divina substància y primogènit 
en la assumpció de la humanitat nostra.

En la nit volgué nàixer, que secret venia, y perquè portàs a la lum de veritat los qui en 

la error de la nit venien.
Pres lo Fill en les sagrades mans la verge donzella Mare, y los genolls posats en terra, 

adorà’l Déu hi home, y offerí’l a Déu, son Pare, en odorant sacrifici.
Y en draps lo enbolicà, que vol dir bolqués hi robetes velles, les quals, per pobretat, 

nomena draps lo evangelista, que no tenien compliment de nomenar-se vestidures, 

semblants als abrigalls que porten los pobres, cosits y refets de pedaços.
Y reclinà la Verge partera lo seu Fill no en daurats y ar[r]eats breços, mas enmig de 

dos animals en lo pesebre, perquè no tenia altre loch en aquell diversori.
O, gran pobretat del Senyor y de la Mare, que no tingué casa pròpia hon pogués 

nàixer, mas encara en aquell comú diversori no tingué hon lo seu cap recline, que lo seu 

breç fon lo pesebre hon menjaven lo bou hi l’ase!
O, mundíssima Verge partera, hun stable fon la cambra de paraments del vostre 

parteratge, y stable en lo qual, quand vós parís, bèsties hi staven! Hi lo vostre Fill, Déu, 
nat del vostre immaculat {33c} verge ventre, tantost experimentà lo que dix aprés 
calcigant la terra de Judea: «Los ocells tenen nius, los animals coves; lo Fill de l’home 

no té hon lo seu cap recline.»
Hi, posat enmig del bou y de l’ase, podia dir aquell parlar del psalmista: «Axí com a 

jument só fet en lo teu conspectu, y tostemps só ab tu.»

 odorant] adorant B. Seguim V, atenent a la recurrència en l’obra del sintagma «odorant sacrifici». El contrast 
amb el text llatí no resulta útil en aquest punt: «mater statim ut Deum adoravit» (VCC, 39b).  |   quand] quant 
B. Seguim V.  |   só] om. B. Preferim la lliçó de V, que facilita la comprensió de la fragment.

 Y ... enbolicà] Lc 2, 7.  |  - Y ... diversori] Lc 2, 7.  |  - Los ... recline] Mt 8, 20: Et dicit ei Jesus: Vulpes 
foveas habent, et volucres caeli nidos; Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet. Veg. també Lc 9, 
58.  |  - Axí ... tu] Sl 72, 23: ut jumentum factus sum apud te, et ego semper tecum. Psalteri: «Axí com a 
jument só fet davant Tu, e yo tostemps só ab Tu» (López Quiles 1985: 88).

- Y ... nostra]  Beda, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.II (PL 92, col. 0331B).  |  - Pres ... sacrifici]  El 
traductor valencià ofereix en aquest punt una traducció retoricada. Cfr. amb l’original llatí: «Filium quoque 
natum, mater statim ut Deum adoravit» (VCC, 39b).  |  - les ... pedaços]  Cfr. amb el text llatí: «Unde 
pannosi dicuntur pauperes, qui pannis induuntur veteribus insimul consutis» (VCC, 39b).  |   arreats]  
Adornats, guarnits (DCVB, s.v. arrear).  |  breços]  Bressols (DCVB, s.v. bres).  |   pesebre]  Om.: «scilicet inter 
bovem et asinum» (VCC, 39b).  |   y ... Mare]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39b).  |  - hon ... lase]  Cfr. 
amb el text llatí: «locum convenientem et congruum, et oportuit eum prae penuria loci in praesepio reponi» 
(VCC, 39b).  |  - O ... staven]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39b).  |  - Hi ... Judea]  Cfr. amb el text 
llatí la traducció amplificada de Corella: «Unde verificatum est illud» (VCC, 39b).  |   Hi ... lase]  Cfr. amb el 
text llatí, que Corella abreuja: «Et intellige quod diversorium illud et stabulum erat ita animalibus et aliis 
repletum, ut non haberet locum, nisi inter bruta animalia arctissimum (VCC, 39b).   |   jument]  Bèstia de 
càrrega (DCVB, s.v. jument).  |  en ... conspectu]  Davant de tu, de la teua presència (DCVB, s.v. conspecte).





Stigué primer lo Senyor en lo ventre de la sua verge Mare entre liris; aprés, en lo 
pesebre, entre bèsties; aprés, en la creu, entre ladres; aprés, en lo sepulcre, casa que per 
als morts era feta, y no era sua. Tots eren lochs strets, y la hu de gran pena.

[8. COM  EL SENYOR , DES DEL PESSEBRE  MATEIX,  DÓNA  EXEMPLE  DE 
PERFECCIÓ]

Hi considera que, tantost nat, començà donar-nos exemple de vida perfeta, la qual stà 
en humilitat, austeritat y pobrea, perquè pogués dir aquell parlar del psalmista: «Pobre 

só, y en treballs del principi de la joventut mia.»
En aquesta pobra, dejecta, miserable posada se condamnen les honors, pompes y 

vanitats mundanes, les delectacions carnals y delicadures, les riquees, superfluïtats y 
abundàncies.

Diu sant Ancelm: «O, humilitat amable y admirable! Déu omnipotent, inmens y 

gloriós, no has menyspreat fer-te verme. Senyor universal, has pres forma de servent 
inútil. No era prou, infinit Déu y Senyor, que fosses semblant a nosaltres, egual nostre, 
mas, verificant lo parlar del psalmista, dius que est verme y no home; dejectió del poble, 
opprobri dels hòmens: enbolicat en drapellets pobres, reclinat en hun dejecte pesebre 
que·l bou hi l’ase, animals teus, a tu, Senyor, lo prestaven.

»Aconsolau-vos los pobres, aconsolau-vos los qui portau la vida pobra, que entre 
vosaltres lo Senyor se troba: no reposa en lits molls de cóceres, no habita en la terra de 
aquells qui delicadament viven. O, miserable rich, que·t glories que reposes enbolicat en 

 riquees] reliquees B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «insuper divitiae et abundantiae, ac superfluitates» 
(VCC, 40a).  |   enbolicat] embolicat B. Seguim V.  |   enbolicat] embolicat B. Seguim V.

- Pobre ... mia] Sl 87, 16: Pauper sum ego, et in laboribus a juventute mea; exaltatus autem, humiliatus sum 
et conturbatus. Psalteri: «Pobre só yo hi en treballs del temps de la mia joventut; però fuy exalçat, ara só 
humiliat e fort torbat» (López Quiles 1985: 101).  |  - dius ... hòmens] Sl 21, 7: Ego autem sum vermis, et 
non homo; opprobrium hominum, et abjectio plebis. Psalteri: «Però yo só verme e no home; opprobri dels 
homes, dejecció del poble» (López Quiles 1985: 48).  |  - no2 ... viven] Jb 28, 13: Nescit homo pretium 
ejus, nec invenitur in terra suaviter viventium.

 entre liris]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39b).  |   entre bèsties]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39b).  |  entre 
ladres]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 39b).  |  2-3 aprés2 ... sua]  Cfr. amb el text llatí: «quarto, in sepulcro, 
etiam alieno» (VCC, 39b).  |   Tots ... pena]  Cfr. amb el text llatí: «Ecce quanta inopia et qualia reclinatoria» 
(VCC, 39b).   |   En ... posada]  Aquest passatge retoricat tradueix l’adverbi locatiu «hic» que figura en aquest 
punt en el text llatí (VCC, 40a).  |  -, Diu ... pesebre]  Sant Anselm de Canterbury, Liber meditationum et 
orationum, meditació IX: De humanitate Christi (PL 158, cols. 0750A-B).  |   verme]  Cuc (DCVB, s.v. 
verm).  |  - No ... prestaven]  Cfr. amb l’original llatí la traducció de Corella, que recorre a Sl 21, 7: 
«Parum tibi visum est parem nobis esse, et frater noster esse dignatus es. Et tu, Domine universorum, qui 
nullam habes indigentiam, inter ipsa nativitatis tuae initia, non horruisti abjectissimae paupertatis degustare 
incommoda. Ut enim ait Scriptura, tibi non nasceris, non erit locus in diversorio [Lc 2, 7], nec cunabula, quae 
teneritudinem tuam acciperent, habuisti; sed in vili praesepio sordentis stabuli, tu qui terram palmo concludis, 
involutus panniculis, reclinatus es; et hoc ipsum a brutis animalibus, mater tua mutuo accepit» (VCC, 40a).  |  
 troba]  Om.: «in paupertate» (VCC, 40a).  |  en ... cóceres]  Cfr. amb el text llatí: «in deliciis splendidi cubilis» 
(VCC, 40a).  |  cóceres]  Matalaf de ploma, màrfega (Faraudo, s.v. cócera).  |  -, O ... reposa]  Cfr. amb el 
text llatí: «Quid igitur gloriaris, o dives, res lutea in volutabro lecti picti et delicati, cum Rex regum suo 
recubitu, stramenta pauperum honestare maluerit?» (VCC, 40a).





brocats y sedes: mira lo teu Rey en quin breç reposa! Los lits si no {33d} són molls 
menysprees, y lo infant Déu, Jesús, en la mà del qual tots los regnes se governen, jau 
damunt hun poch de fe en lo pesebre.»

Diu lo benaventurat sanct Bernat: «La infància del Senyor no aconsola als pomposos, 
ni les sues làgremes als qui en les prosperitats de aquest món se rien, ni los seus 

pobrellets bolqués als qui en pomposes robes se deliten, ni lo pesebre als qui volen les 
primeres cadires.

»Als pobres pastors qui vetlaven, ab lum, goig hi alegria tramet de la sua nativitat la 
primera enbaxada; hi vol que multitud de àngels, celestials patges, ab entorches de 
celestial lum enceses, la denuncien a ells, vetlants y pobres, no als richs qui en aquest 

món gitats dormen; cerquen la consolatió mundana, perden la divina; tenen la dels 
hòmens, perden la dels àngels.»

Diu lo benaventurat sanct Bernat: «És nat lo Fill de Déu, en lo arbitre del qual stava 
nàixer al temps que volia; elegí lo temps de l’yvern, que més li era contrari, majorment 
ab tanta pobrea, que no tenia bolqués que l’enbolicàs la pobra verge Mare, ni altre breç 

sinó lo pesebre. Elegí, donchs, lo Senyor, qui engan no podia pendre, per a la sua deífica 
carn molèsties y fretures. Donchs, si algú altres coses nos amonesta, és certa cosa que 
no·l devem creure. Y aquest és aquell infant del qual parla Esaïes que sab elegir lo bé y 
reprovar lo mal; donchs, les corporals delectacions són males, hi les afflictions, bones. 
Aquest infant, sapiència infinida, aquesta Paraula eterna, infant qui encara no parla, ha 

elegit per a la sua carn tendra y delicada treballs, afflictions hi penes, y tu, carnal 

 enbaxada] embaxada B. Seguim V.  |   benaventurat] benaventnrat B. Seguim V.

- Y ... mal] Is 7, 16: Quia antequam sciat puer reprobare malum et eligere bonum, derelinquetur terra 
quam tu detestaris a facie duorum regum suorum.

- jau ... pesebre]  Cfr. amb el text llatí: «tuis sericis, plumeis lectis, duras jumentorum stipulas praeelegerit?» 
(VCC, 40a).  |  - Diu ... àngels]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore, et de sanctis, ac de 
diversis, Sermones de tempore, In nativitate Domini, sermó V (PL 183, col. 0130B).   |   en ... món]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 40a).  |   cadires]  Om.: «in synagogis» (VCC, 40a).  |  - Als ... àngels]  Cfr. la 
traducció amplificada de Corella amb el text llatí: «Vigilantibus pastoribus annuntiatur gaudium lucis, et eis 
dicitur esse natum Salvatorem, pauperibus atque laborantibus, non vobis divitibus, qui vestram habetis 
consolationem, non divinam» (VCC, 40a).  |  -, Diu ... pedra]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de 
tempore, et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, In nativitate Domini, sermó III: De loco, tempore 
et aliis circumstantiis Nativitatis (PL 183, cols. 0123B-0124D).  |   pesebre]  Om.: «Et cum tanta esset 
necessitas, nullam audio fieri pellium mentionem» (VCC, 40a).  |  - Donchs ... creure]  Cfr. amb el text 
llatí: «Id ergo melius, id utilius, id potius eligendum, et quisquis aliud doceat, vel suadeat, ab eo tanquam a 
seductore cavendum» (VCC, 40a).   |  -, y2 ... trobaràs]   Cfr. amb l’original llatí aquest passatge de 
difícil comprensió: «Itaque jam, carnalis homo, fuge voluptatem; quia posita est mors secus delectationis 
introitum» (VCC, 40a); ço és: « Així doncs, home carnal, fuig de la voluptat, perquè la mort està situada just a 
la porta de la delectació». Cfr. amb les altres traduccions romàniques, que resolen el passatge amb encert: «Et 
pour ce, home charnel, fuid voluptés car après elle ne vient que mort perpetuelle» (Lemenand); «E assi, 
homem carnal, fuge o deleito, porque a morte é posta acêrca da entrada da deleitaçom (29d); «Pues, ¡o, tú, 
hombre carnal!, huye de aquí adelante toda blanda sensualidad, porque la muerte está puesta a la puerta de la 
delectación» (Montesino, 53b); «Così anco’ tu, o carnale huomo, fuggi la voluttà, perché la morte è posta 
vicino all’entrata del diletto!» (Sansovino 21c).





miserable home, per què no fuigs les delectacions mundanes que la mort te procuren y 
en los delits de parahís terrenal la trobaràs?

»Fes penitència, hi acostar-se-à [a] tu lo {34a} celestial Regne. Mira aquest stable 
què·ns mostra, aquest pesebre què·ns pryca, les làgremes de aquest infant què·ns dien. 
Gran durícia del meu cor, com no brolla piadoses làgremes quand del nostre Déu y 

Senyor tanta misèria contempla. O, plàcia a tu, benigne Senyor, que axí com tu, Déu, 
has volgut fer-te carn prenint la carn nostra, faces carn lo meu cor, qui és de pedra! Tu, 
Senyor, nos ho promets per lo profeta, dient: “Yo us donaré cor de carn y levar-vos-he lo 
cor de pedra.”»

[9. COM CRIST PREDICA LA POBRESA AMB  LA PENÚRIA,  LA  HUMILITAT 
AMB  LA MISÈRIA DE  L’ESTABLE  I  LA MORTIFICACIÓ AMB  LES 
AFLICCIONS DEL COS]

Has vist, ànima devota, la nativitat de aquest Rey y príncep dels prínceps, has vist lo 

part de la celestial Reyna, has vist la gran pobretat y misèria. Aquesta és aquella 
evangèlica perla per la qual tot lo que hom té deu vendre; aquesta és fonament de tot lo 
spiritual edifici; aquesta és la celestial via, fonament de humilitat perfeta; grans són los 
fruyts que d’ella naxen.

Mira en lo Fill y en la Mare com humilitat resplandeix y clareja: l’estable, lo pesebre, 

los drapellets que a bolqués no basten; totes aquestes pobres misèries de humilitat són 
clares entorches que lo camí de Parahís nos mostren. Sens aquesta virtut no·s pot 
atényer la salut nostra, que sens humilitat no pot a Déu plaure alguna bona obra.

Mira, plora y contempla quines afflictions y fretures soferien lo Fill y la Mare. Quand 
posà la Verge partera lo Fill en lo pesebre, en loch de coxí, no sens gran dolor, li posà al 

 trobaràs] trobaren VB. Esmenem el verb atenent al sentit que sembla tenir el passatge. El contrast amb el text 
llatí no resulta del tot profitós per aclarir-ne la lliçó (veg. l’aparat de notes).  |   misèria] misera V. Seguim B.  |  
 la] la add. B. Repetició innecessària. Seguim V.  |   atényer] atéyer B. Seguim V.  |   afflictions] afflictiones 
B. Seguim V.

 Fes ... Regne] Mt 3, 2: et dicens: Poenitentiam agite: appropinquavit enim regnum caelorum.  |  - Yo ... pedra] 
Ez 36, 26: Et dabo vobis cor novum, et spiritum novum ponam in medio vestri: et auferam cor lapideum de 
carne vestra, et dabo vobis cor carneum.

 pryca]  Om.: «hoc membra illa infantilia manifeste annuntiant» (VCC, 40a).  |  - com ... contempla]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 40a).  |   prenint ... nostra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 40a).  |  qui ... pedra]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 40a).  |   ànima devota]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 40a).  |  de ... prínceps]  Cfr. amb 
el text llatí: «sanctissimi Principis» (VCC, 40a).  |  - Aquesta ... vendre]  Al·lusió al passatge evangèlic de 
Mt 13, 45-46: «També passa amb el Regne del cel com amb un mercader que busca perles fines: quan en 
troba una de gran valor, va a vendre tot allò que té i la compra».  |   perfeta]  Om.: «et perfectionis radix» 
(VCC, 40b).  |   naxen]  Om.: «sed occultus» (VCC, 40b).   |  - Mira ... mostren] Cfr. la traducció de 
Corella amb l’original llatí: «Potuisti etiam attendere in utroque profundissam humilitatem. Non enim sunt 
stabulum dedignati, non praesepe, non fenum, non cetera vilia, ad dandum nobis exemplum perfectae 
humilitatis» (VCC, 40b).  |   obra]  Om.: «Nempe ut virtutes saepe dentur, vel acceptae serventur, aut servatae 
consummentur, humilitas meretur, et absque ista, illae nec esse virtutes videntur» (VCC, 40b).





cap una pedra, la qual cobrí ab hun poch de fe que li prestaren lo bou hi l’ase. De 
menjar se dexen los animals, perquè lo Senyor qui·ls ha creats tinga lit y coxí que no sia 
tan dur hon repose. Encara de present mostren als peregrins aquesta pedra que fon coxí 
del Senyor en lo pesebre.

Diu sant Bernat: «Tres exemples lo Senyor nos mostra: lo primer, de pobretat, que no 

volgué te- {34b} nir riquees, perquè siam laugers per a poder córrer; lo segon, de 
humilitat, que menyspreà y fogí la mundana glòria, que siam baixos y ferms y no hajam 
por de caure; lo terç, de paciència, sostenint tants opprobris y penes, perquè siam forts 
per a sostenir per lo seu nom qualsevol mort que·ns vinga.»

Diu sant Ancelm: «No podien los nostres ulls mirar la divina essència. Ha pres Déu 

cuberta de vincle de nostra carn humana, hi axí, fet home, los nostres ulls l’an pogut 
veure, perquè mirant lo coneguéssem, y coneixent lo amàssem, y amant treballem 
atényer a la sua glòria.»

Diu sanct Crisòstom: «Lo Fill de Déu natural és volgut ésser fill de David, perquè 
fills de Déu fes a nosaltres. Volgué que la sua serventa fos mare sua, perquè a Déu fes 

pare nostre. Devallà per nosaltres a tanta humilitat nostra, perquè pujàs a nosaltres a 
tanta sublimitat sua. És volgut nàixer segons la carn nostra, perquè nosaltres 
naixquéssem en sperit segons la sua gràcia.»

[10. DE LA  CONVENIÈNCIA  DEL  LLOC DE LA  CONCEPCIÓ  I  DEL  PART DE  
CRIST]

Y, perquè lo part és aprés la concepció, axí com lo fruyt és aprés de la flor, fon digne 
misteri que·l Senyor, concebut en la flor de Nazareth, naixqués en lo fruyt de Bethleem. 

Nazareth, «flor», y Bethleem «casa de pa», «casa de refectió», se interpreta. Ell, Déu 

 hi] hy B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   perquè] porquè B. Seguim 
V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   naixqués] nasqués B. Seguim V.  |   Nazareth ... interpreta] Nazareth y 
Bethleem «flor», «casa de pa», «casa de refectió» se interpreta B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «Christus, 
qui conceptus fuit in flore, scilicet Nazareth, quod interpretatur flos, nasceretur in fructu, scilicet in 
Bethlehem, quod interpretatur domus panis, vel refectionis» (VCC, 40b).

- De ... repose]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 40b).  |  - Encara ... pesebre]  Cfr. amb el text llatí: «Et, ut 
dicitur, adhuc ille lapis, ibidem ad memoriam reservatus, videtur» (VCC, 40b).  |   pesebre]  Om.: 
«Paupertatem igitur et humilitatem, afflictionemque corporis studeas et tu pro posse amplecti, et in his 
Christum pro modulo tuo imitari» (VCC, 40b).  |  - Diu ... vinga]  Font no localitzada.  |   mostra]  Om.: «qua 
eum sequi debemus» (VCC, 40b).  |   per ... vinga]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 40b).  |  - Diu ... glòria]  
Sant Anselm de Canterbury, Liber meditationum et orationum, meditació I: De humanae conditionis dignitate 
et miseria (PL 158, col. 0716C).  |   glòria]  Om.: «Incarnatus est, ut nos ad spiritualia revocaret: mutabilitatis 
nostrae particeps factus est, ut nos suae incommutabilitatis participes faceret. Inclinavit se ad humilia nostra, 
ut nos ad excelsa sua sublimaret» (VCC, 40b).  |  - Diu ... gràcia]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in 
Matthaeum, 2, 2 (PG 57, cols. 25-26).  |   Volgué ... sua]  Cfr. amb el text llatí: «Servum suum habere patrem 
dignatus est» (VCC, 40b).  |   segons ... gràcia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 40b).   |   interpreta]  Om.: 
«Quotidie quoque Dominus in Nazareth concipitur, et in Bethlehem nascitur, cum aliquis flore verbi suscepto, 
se domum aeterni panis efficit. Ideo etiam congruum fuit ut in Bethlehem, quae domus panis interpretatur, 
Christus nasceretur» (VCC, 40b).





nostre, és pa de vida, qui del cel és devallat en la terra, y a les ànimes dels seus elets 
dóna refecció de la sua gràcia.

Naixqué en una de les menors ciutats de Judea, perquè algú no·s glorie si de 
excel·lent ciutat és lo seu principi. Y no volgué nàixer en casa pròpia, que no la tenia, 
mas en la carrera, per mostrar que peregrí era, y no era de aquest món lo seu Regne. En 

hun diversori comú pres inquieta posada, perquè no cerquem ni edifiquem en aquest 
món grans edificis. Hi fon hun stable la cambra de paraments de la sua naixença.

És volgut chiquet {34c} nàixer, perquè·ns fes grans y perfets hòmens, y algú no 
volgués fer-se gran sobre la terra. És volgut ésser feble, per fer a nosaltres forts hi 
poderosos. És volgut ésser pobre, per fer richs a nosaltres, hi perquè no·ns gloriem en 

mundanals riquees. Fon enbolicat en draps pobres, que dels ligams de la mort nos fes 
delliures hi·ns vestís de la immortal stola. Les mans y los peus bolcant li streny la verge 
Mare, perquè nosaltres les tingam soltes a fer caritatives obres, y los nostres peus en la 
via de pau acaminen.

En lo diversori elegí la posada, perquè en los palaus de son Pare nos aparellàs moltes 

posades. Y tingué per strado lo pesebre, per donar a nosaltres en lo cel altes y grans 
cambres. Volgué en lo pesebre dels animals jaure, perquè de la sua carn, que era forment 
devallat del cel, donàs a menjar a nosaltres, bèsties. Dient lo psalmista: «Com fos 
constituhit en honor l’ome, no u volgué entendre; és acomparat a les bèsties, y és fet 
semblant a·quelles», y per ço lo Senyor pres la carn nostra. «Tota carn és fe», diu lo 

profeta. Diu lo evangelista: «Lo Verb s’és fet carn humana», la qual és fe perquè fos a 
les bèsties vianda.

 ciutat] civitat B. Seguim V.  |  pròpia] pròpria B. Seguim V.  |   enbolicat] emboliquat B. Seguim V.  |  
 acaminen] acaminem B. Seguim V.  |   fos] fons B. Seguim V.

 pa ... terra] Jn 6, 51: Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi.  |  - Com ... a·quelles] Sl 48, 13: Et homo, 
cum in honore esset, non intellexit. Comparatus est jumentis insipientibus, et similis factus est illis. Psalteri: 
«E açò farà perquè ell, home, com fos constituït en honor, no·u entés. E axí és comparat a les bèsties 
ignorants, hi és semblant a aquelles» (López Quiles 1985: 70).  |   Tota ... fe] Is 40, 6: Vox dicentis: Clama. Et 
dixi: Quid clamabo? Omnis caro foenum, et omnis gloria ejus quasi flos agri.  |   Lo ... humana] Jn 1, 14: Et 
Verbum caro factum est, et habitavit in nobis: et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre plenum 
gratiae et veritatis.

 de ... gràcia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 40b).  |   Naixqué]  Om.: «in Bethlehem» (VCC, 40b).  |   que ... 
tenia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 41a).  |   Regne]  Om.: «qui etiam dicit: Ego sum via [Jn 14, 6], qua 
scilicet ad patriam veniamus» (VCC, 41a).  |  - perquè ... edificis]  Cfr. amb el text llatí: «ut nos non palatia, 
sed diversoria in hoc mundo quaerere doceret» (VCC, 41a).  |   naixença]  Om.: «ut curiositatem aedificiorum 
et gloriam mundi damnaret» (VCC, 41a).  |   poderosos]  Om.: «ad bona opera» (VCC, 41a).  |  - Fon ... 
stola]  Cfr. el passatge amb aquest fragment del Quart (f.101d) en què també es fa al·lusió a la estola 
immortal: «Que lo Senyor resuscitant ja no mor, ja la mort no li té senyoria: à’l vestit lo Pare Déu de stola de 
inmortalitat e glòria e ha posat sobre lo seu cap corona de bellea; ha-li thesaurizat goig e alegria».  |   stola]  
Túnica (DCVB, s.v. estola).   |  - Y ... cambres]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb certa 
llibertat: «Et sic in praesepi angusto positus est, ut lectos delicatos, et ampla aedificia reprobaret, et ut nos per 
coelestis regni gaudia dilataret, et nos locum cordis nostri sibi proprium dilataremus, juxta illud: Fili praebe 
cor tuum mihi [Pr 23, 26]» (VCC, 41a).  |  - Volgué ... bèsties]  Cfr. amb el text llatí: «In praesepio etiam 
reclinatus est, ut nos, quasi sancta animalia, carnis suae frumento reficeret, et ut cibus esset jumentorum; 
homo enim factus est jumentum per peccatum» (VCC, 41a).





Spantaren los animals de veure aquell qui·ls havia creat gitat en lo seu pesebre. Posen 
los genolls en terra, y aprés que l’han adorat, ab les veus que poden lo lohen, y alenant 
lo scalfen. Era lo bou lo judaich poble, qui lo jou de la Ley portava, hi l’ase los gentils, 
qui la Ley ignoraven. Y de l’hun poble y de l’altre vengueren al pesebre a péxer la 
evangèlica doctrina. Los pastors juheus y los reys gentils tantost hi vingueren.

Diu sanct Ambròs: «Scolta com plora l’infant en lo pesebre, hi scolta com lo bou ab 
la sua veu, axí com pot, lo afalaga. Diu lo profeta: “Conegué lo bou aquell qui·l 
possehia, y lo pesebre de son Senyor conegué l’ase.”»

Diu {34d} sant Gregori: «Honrra y adora aquell pesebre, per lo qual tu, quasi animal 
sens intel·ligència, tens vianda del Verb divinal y de la sua doctrina. Coneix axí com lo 

bou conegué lo qui·l possehia y l’ase conegué de son Senyor lo pesebre.»
Per la Verge partera, Senyora nostra, podem entendre la Sgleya, y per Joseff, lo bisbe, 

de qui és sposa. No de Joseff, mas del Sperit Sanct fon prenyada la verge Senyora 
nostra, y la Sgleya no del bisbe, mas del Sperit Sanct reb la gràcia. Pugen a Bethleem, 
ciutat pròpia, qui és la celestial pàtria, y confessen a Déu servitut perpètua.

En qualsevol cristià pareix hun fill la Sgleya quand lo bon prepòsit se posa en effecte; 
en pobrellets draps lo embolica quand de les laors humanes lo amaga, y posa’l en lo 
pesebre quand no s’ensuperbeix de la bona obra, ans més se humilia.

Sola y desacompanyada stava la Verge partera, Senyora nostra, de companyies 
humanes, mas no de celestials jerarchies, les quals totes devallaren per adorar lo Fill y la 

Mare, cantant hymnes, psalms y profecies, alegrant-se com prestament seria reparada la 
sua rohina.

[11. COM  GABRIEL  ÉS ENVIAT  ALS PASTORS]

Staven pastors prop de Bethleem a mija legua, y en solícita vigília lo bestiar 
guardaven entre Jerusalem y Bethleem, prop de una torre hon tingué stància Jacob 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   ciutat] civitat B. Seguim V.  |   bon] bou B. Seguim V.

- Conegué ... lase] Is 1, 3: Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe domini sui; Israel autem me 
non cognovit, et populus meus non intellexit.  |  - Staven ... guardaven] Lc 2, 8: Et pastores erant in regione 
eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem suum.

- Spantaren ... scalfen]  Cfr. amb el text llatí: «Dominum in medio habentes, et miraculose cognoscentes, 
flexis genibus incessanter eum adorabant, et tanquam laudando voces dabant» (VCC, 41a).  |   qui ... portava]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 41a).  |   qui ... ignoraven]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 41a).  |  4-5 Y ... 
vingueren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 41a).  |   péxer]  Menjar, alimentar-se (DCVB, s.v. péixer).  |  
- Diu ... lase]  Sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 1568B).  |  
- Diu ... pesebre]  Font no localitzada.   |   pesebre]  Om.: «sis de numero mundorum animalium, et eorum 
qui ruminare norunt, et verbum Dei ad memoriam revocare, quique etiam divinis sacrificiis, atque altaribus 
apta sunt; seu certe ex immundis es animalibus, et neque cibis nec sacrificiis denotatus es» (VCC, 41a).  |  
 de ... sposa]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 41a).   |  - Sola ... rohina]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
amplificada de Corella: «Nascentem etiam Dominum Angeli circumdederunt, et natum statim adoraverunt» 
(VCC, 41a).   |  -, prop ... sepoltura]  Al·lusió a Gn 35, 16-21, en què es narra la mort de Raquel, esposa 
de Jacob, durant el part del seu fill Benjamí. 





tornant de la Mesopothàmia, y allí parí y morí de part aquella muller a qui tant amava, y 
aquí li donà sepoltura. Hi aquesta torre, torre del bestiar se nomena. Una sgleya hi havia 
edificada, en la qual se mostraven dels pastors qui lo Senyor adoraren tres sepoltures.

Vench l’àngel del Senyor tres hores de mijanit passada hi devallà tan baix que molt 
prop los parlava, en forma humana, en vestidura blanca, ab la cara rutilant, luminosa y 

alegra. Opinen los doctors que era {35a} lo príncep Gabriel, qui a la Verge partera 
specialment servia.

Y la claredat de Déu il·luminà los pastors dins y defora, en lo cors y en la pensa, en 
senyal que era nat aquell Sol de justícia, aquella Lum eterna qui il·lumina a tots los 
hòmens. Y havia [a] il·luminar y declarar les figures judaiques y donar lum als gentils 

idolatres, qui anaven en tenebres.

[12. COM  L’ÀNGEL PARLA AMB  ELLS]

Aparegué l’àngel més als pastors que als altres hòmens. Primerament, perquè eren 
pobres. Diu lo psalmista: «Per la misèria dels freturosos y jamechs dels pobres és 
devallat en la terra.»

Segonament, perquè eren sens fictió alguna mansuets hi simples, segons aquell parlar 

dels Proverbis: «Ab los simples seran les sues paraules.»
Terçament, perquè vetlaven. Diu Salamó: «Qui vetlarà de matí per trobar-me, ell me 

trobarà.»
Quartament, perquè eren dels prelats figura, los quals deuen rebre les revelacions 

divines y preÿcar-les als pobles.

 specialment] specialement B. Seguim V.  |   claredat] claredad B. Seguim V.  |   misèria] miserla B. Seguim V.  |  
 preÿcar-les] prycar-les B. Seguim V.

- Vench ... parlava] Lc 2, 9: Et ecce angelus Domini stetit juxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos, et 
timuerunt timore magno.  |   Y ... pastors] Lc 2, 9.  |  - Per ... terra] Sl 11, 6: Propter miseriam inopum, et 
gemitum pauperum, nunc exsurgam, dicit Dominus. Ponam in salutari; fiducialiter agam in eo. Psalteri: «Per 
misèria dels freturosos, e gemechs dels pobres, ara despertant me levaré, diu lo Senyor» (López Quiles 1985: 
41).  |   Ab ... paraules] Pr 3, 32: quia abominatio Domini est omnis illusor, et cum simplicibus sermocinatio 
ejus.  |  - Qui ... trobarà] Pr 8, 17: Ego diligentes me diligo, et qui mane vigilant ad me, invenient me.

- Vench ... parlava]  Cfr. amb el text llatí: «Et ecce Angelus Domini, circa quartam vigiliam noctis venit ad 
eos. Dividitur enim nox in quatuor vigilias; et stetit juxta illos» (VCC, 41b).  |  - qui ... servia]  Cfr. amb el text 
llatí: «qui Virgini conceptum Verbi nuntiaverat» (VCC, 41b).  |   servia]  Om.: «Unde ipse amplius caeteris 
gaudens de impletione ejus quod dixerat, ante omnes se gerebat, ut Christi nativitatem praedicaret» (VCC, 
41b).  |  - en3 ... tenebres]  Cfr. amb l’original llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «in signum quod 
ortus erat Sol justitiae, et in tenebris lumen rectis corde, et appropinquabat claritas gloriae. Ideo ergo lumen 
Angelus attulit, quia eum nuntiare venerat, qui est lux vera, qui omnem hominem illuminat» (VCC, 41b).   |  
 pobres]  Om.: «propter quos Christus veniebat» (VCC, 41b).   |  13-14 és ... terra]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 41b).  |   sens ... alguna]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 41b).  





Temeren molt los pastors per la no acostumada visió angèlica y per la claredat súbita. 
Però tantost los aconsolà l’àngel, dient: «No vullau tembre.» Y die-los la causa: «En 
cert vos denuncie una gran alegria per a tot lo poble: que huy és nat lo Salvador a 
vosaltres, en la ciutat de David, rey Messies. Donchs, no hajau temença: yo us 
evangelize, que vol dir que us porte bona nova; a vosaltres la denuncie. Quant deveu 

star alegres més que tots los hòmens! A vosaltres present denuncie lo que de luny han 
denunciat los profetes, lo que tant han desijat veure y ohir los reys hi patriarques. Gran 
és lo goig que us porte, que serà a tots los pobles, als juheus y als ydolatres. És nat a 
vosaltres, que principalment a vosaltres se endreça, hi és de la carn vostra y de la 
generació vostra. Nat és huy en aquest dia, en la mijanit, quand lo disabte passava y 

començava lo diumenge. És aquesta nit, per la sua cla- {35b} redat, dia, de la qual diu lo 
psalmista: “La nit serà il·luminada axí com lo dia”. Aquest és lo Salvador, qui ve per 
salvar y rembre natura humana; és Crist, unctat de tanta gràcia com la sua humanitat ne 
ha pogut rebre; Senyor Déu, Fill de Déu natural, hun divinal suppòsit, Déu y home. És 
nat en Bethleem, ciutat de David, hon naixqué David, rey vostre.»

Hi devem atendre que Crist en grech vol dir «unctat» en latina lengua. La ley judaica 
los reys hi sacerdots unctava; Jesús, Déu y Senyor nostre, rey y sacerdot, Crist se 
nomena: unctat en quant home de plenitud de gràcia, perquè d’ell, cap nostre, devalle en 
nosaltres. Aquest és lo engüent y oli de gràcia que diu lo psalmista que del cap en la 
barba de Aaron y en les orles de les sues vestidures devalla; de Jesús en cap nostre, en 

los apòstols, que hòmens barbats hi forts se nomenen; y en la sua vestidura, que és la 
Sgleya santa, és encara la sua humanitat unctada, deïficada, assumpta en unitat de 
suppòsit.

 ciutat] civitat B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.

- Però ... Messies] Lc 2, 10-11: Et dixit illis angelus: Nolite timere: ecce enim evangelizo vobis gaudium 
magnum, quod erit omni populo: quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate 
David.  |   La ... dia] Sl 138, 12: Quia tenebrae non obscurabuntur a te, et nox sicut dies illuminabitur; sicut 
tenebrae ejus, ita et lumen ejus. Psalteri: «Que les tenebres no seran scures a la tua vista, e la nit axí com lo 
dia serà il·luminada; axí són les tenebres, com la lum, en la vista de aquell» (López Quiles 1985: 141).  |  
- Aquest ... devalla] Sl 132, 2: Sicut unguentum in capite, quod descendit in barbam, barbam Aaron, quod 
descendit in oram vestimenti ejus. Psalteri: «Axí com lo engüent en lo cap, lo qual devalla en la barba, barba 
de Aron, lo qual devalla en la orla de son vestiment» (López Quiles 1985: 138).

- Quant ... patriarques]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 41b).  |  - que ... vostra]  Cfr. amb el text llatí: «id 
est, ad utilitatem vestram, scilicet hominum» (VCC, 41b).  |  - Nat ... dia]  Cfr. amb el text llatí: «hodie, id 
est, in ista die naturali, noctem praecedentem supputando ad diem sequentem. Unde ex tunc nox incepit 
praecedere diem, et potius dicit hodie, quam hac nocte, quia gaudium venerat nuntiare et nox illa sicut dies 
illuminata fuit ex divina claritate» (VCC, 41b).   |  - és ... home]  Cfr. amb el text llatí: «qui est Christus 
quoad humanitatem, Dominus quoad divinitatem» (VCC, 41b).  |   rey vostre]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
41b).  |  - Jesús ... nosaltres]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Christus vero rex est et 
pontifex, et ideo bene dicitur Christus, id est, unctus, non unctione humana, sed divina, quia in humanitate 
pro nobis assumpta, fuit unctus a Deo Patre, imo a tota Trinitate plenitudine gratiae» (VCC, 41b).  |  
- Aquest ... suppòsit]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 41b). 





Diu Beda: «En distinctes maneres l’àngel Gabriel lo Senyor denuncià: a la verge 
donzella, que en lo seu ventre·l concebria; a Joseff, que del Sperit Sant era prenyada; als 
pastors, que ja era nat y veure’l podien.»

Diu-los més l’àngel: «Aquest senyal vos done, juheus sou y senyals vos plaen: 
trobareu lo infant enbolicat en draps pobres, posat en hun pesebre.»

Trobareu l’infant vosaltres, y los qui ab devoció·l cerquen, lo troben; infant és: vol dir 
que no parla, hi és eterna Paraula; embolicat en draps, que no té vestidures, tan gran és 
la sua pobrea; hi posat en hun pesebre, que no té altre loch hon lo pose la pobrelleta 
verge Mare.

Hi devem atendre que·ls pastors eren gent pobra, simple hi mansueta. Hi perquè no 

haguessen themor de anar a veure lo verdader rey Messies que l’àngel los {35c} 
denunciava, lo qual ells speraven gran rey monarcha, perquè no·s spanten y creguen que 
y tendran fàcil entrada, los diu l’àngel senyals de la sua humilitat y pobrea. Seran altres 
los senyals del segon adveniment, quand per temor se mouran los cels y la terra.

[13. DE  QUI  TROBARÀ  A  CRIST  I  COM HO  FARÀ,  MORALMENT]

Ací prenem exemple qui són aquells qui·l troben. Primerament, los nets y simples, 

que respon a la sua infància; los mansuets y pobres, que respon a les sues pobretes 
vestidures; los humils y dejectes, que respon al star en lo pesebre. Comprenen-se 
aquestes tres coses en los tres vots dels religiosos: en lo de castedat, la primera; en lo de 
pobretat, la segona; en lo de obediència, la terça.

Y, mèritament, nat lo gran Pastor en la terra, als pastors la sua nativitat denuncia, 

mostrant quins deuen ésser los pastors de la Sgleya: humils, simples y pobres, y que 
sobre les ovelles vetlen.

 Sant] sanct B. Seguim V.  |   enbolicat] embolicat B. Seguim V.  |   qui] qni B.  |   que] qne B. Seguim V.  |  
 que] quel VB. Ometem l’article per evitar-ne la repetició.  |  - que y] quy B. Seguim V.  |   sua] sna B. 
Seguim V.  |   prenem] prenen B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «in hoc instruimur» (VCC, 42a).

- Aquest ... pesebre] Lc 2, 12: Et hoc vobis signum: invenietis infantem pannis involutum, et positum in 
praesepio.  |   juheus ... plaen] 1Co 1, 22: Quoniam et Judaei signa petunt, et Graeci sapientiam quaerunt.

- Diu ... podien]  Beda, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.II (PL 92, cols. 0332B-C).  |   podien]  Om.: «ut 
et homines sufficienter imbuat, et suum Deo servitium incessanter impendat» (VCC, 41b).  |   Diu-los ... làngel]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 41b).  |   Trobareu ... troben]  Cfr. amb el text llatí: «invenietis, scilicet tanquam 
absconditum, non se ostendentem» (VCC, 41b).  |   pobrea]  Om.: «et habitus vilitas» (VCC, 41b).  |  8-9 que ... 
Mare]  Cfr. amb el text llatí: «non in reclinatorio aureo, ecce mira humilitas, ut Dominus Dominorum 
reclinaret se usque ad praesepe animalium brutorum» (VCC, 41b).  |   mansueta]  Om.: «seu contemptibiles» 
(VCC, 41b).  |  10-13 Hi2 ... pobrea]  Cfr. amb el text llatí, que el traductor valencià amplifica: «ideo ne timerent 
accedere, datum est eis signum infantiae, paupertatis et humilitatis in Christo» (VCC, 41b).  |   quand ... terra]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 41b).  |   qui]  Cfr. amb el text llatí: «qualiter et a quibus» (VCC, 42a).  |   en 
... terra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 42a).   |  - humils ... vetlen]  Cfr. amb el text llatí: «scilicet 
humiles et vigilantes» (VCC, 42a).





Diu Beda: «Signifiquen aquests pastors los doctors y regidors de les ànimes, los quals 
sobre la vida dels súbdits vetlen, que de la verdadera pastura de la fe no desvien; les 
vigílies de la nit guarden perquè·ls infernals lops no·ls devoren.» De prop los stà l’àngel 
perquè·ls guarde, y la claredat de Déu los il·lumina per a ells y a les sues ovelles.

Y no solament los prelats y bisbes, rectors, priors de les religions y custodis són dits 

pastors de les ovelles, mas tots aquells qui regeixen ses cases, per poques que sien, de 
les quals tenen pastoral cura, axí de corporal com spiritual vianda. Y deuen tenir 
vigilància solícita, que·ls fills e la família sia en lo servey de Déu més intenta que no en 
lo interés propi. Y encara, és qualsevol cristià pastor de la sua ànima, sobre la qual deu 
tenir les nocturnes vigílies, que diabòliques temptacions no li entren; deu-la pàxer de la 

doctrina evangèlica, y recollir-la dins lo corral de la santa Sgleya.

[14. DEL CONCERT  DE  LA MILÍCIA ANGÈLICA]

Hi seguint la tenor del sagrat evangeli: stant los pastors maravellats de la visió 
angèlica, per- {35d} què misteri de tan excel·lent enbaxada no stigués en sol hun 
testimoni, súbitament, ensemps ab l’àngel qui·ls parlava, fon una multitud de celestial 
milícia de innumerables àngels, qui loaven a Déu y deyen: «Glòria sia a Déu en los cels 

y pau als hòmens de bona voluntat en la terra!»
Dien-se los àngels celestial milícia, qui per la salut dels hòmens ab los diables 

contínuament batallen. Y, perquè era nat lo Rey celestial en la terra, dels cels los seus 

 aquests] aquest B. Seguim V.  |   no·ls] no·s B. Seguim V.  |   ovelles] onelles V. Seguim B.  |  regeixen] regreixen 
B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   tan] tant B. Seguim V.  |  enbaxada] embaxada B. Seguim V.

- súbitament ... terra] Lc 2, 13-14: Et subito facta est cum angelo multitudo militiae caelestis laudantium 
Deum, et dicentium: Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

- Diu ... ovelles]  Beda, Homiliae, homilia VI: In aurora nativitatis Domini (PL 94, col. 035B).  |   de ... fe]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 42a).  |   guarden]  Om.: «super gregem suum» (VCC, 85b).  |  devoren]  Om.: 
«Nox enim pericula tentationum indicat, a quibus se suosque subjectos omnes qui perfecte vigilant custodire 
non cessant» (VCC, 42a).   |  - Y ... Sgleya]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella 
d’aquest passatge, que la VCC atribueix a Beda, Homiliae, l.I, homilia VI: In aurora nativitatis Domini 
(PL 94, col. 37A-B): «Et, secundum eumdem Bedam, nec solum episcopi, presbyteri, diaconi, vel etiam 
rectores monasteriorum pastores intelligendi sunt; sed etiam omnes fideles, qui vel parvulae domus suae 
custodiam gerunt pastores recte vocantur, in quantum eidem suae domui sollicita vigilantia praesunt, et 
quicumque saltem uni vel duobus fratribus quotidiano praeest regimine, debet ejusdem pastoris officium 
implere; quia jubetur, in quantum sufficit, hos verbi dapibus pascere. Imo vero unusquisque qui etiam 
privatus creditur vivere, pastoris officium gerit, et spiritualem pascens gregem, vigilias noctis supra illum 
custodit, si bonorum actuum et mundarum cogitationum sibi multitudinem aggregans, hoc justo moderamine 
gubernare, et coelestibus scripturarum pascuis nutrire, pervigilique solertia contra immundorum spirituum 
insidias servare contendit» (VCC, 42a).  |   intenta]  Aplicada (DCVB, s.v. intent).  |   Hi ... evangeli]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 42a).  |  12-13 de ... angèlica]  Cfr. amb el text llatí: «de visis et auditis» (VCC, 42a).  |  
 qui·ls parlava]  Cfr. amb el text llatí: «qui tanquam principalis inter alios nuntiaverat nativitatem Christi» 
(VCC, 42a).  |  - qui ... terra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 42a).  |  -, Y ... desferra]  Cfr. amb el 
text llatí la traducció de Corella, que amplia el passatge contrastant l’actitud redemptora de Jesús, rei celestial, 
amb la violència que caracteritza els reis que habiten la terra: «Vel, quia natus est Rex coelestis, ideo 
multitudinem angelorum nomine militiae designat; quia vero dux ad praelium natus est, ideo eam secundum 
aliam litteram exercitum appellat, laudantium Deum, consona voce, de Christi nativitate, eo quod per ipsam 
sciebant homines ad salutem deduci, et ruinam angelorum reparari; et in honorem Dei» (VCC, 42a). 





cavallers vénen. Lo rey Déu Jesús a batallar y vençre venia; ab ell devalla lo seu exèrcit, 
però no vol que li ajude, perquè venia per vençre ab humilitat y justícia. Los altres reys 
matant vencen y los enemichs subjuguen, y aquest, Rey dels reys morint volia vençre, y 
mort, possehir de l’enemich la desferra.

Canten en altes veus: «Glòria sia a Déu en los cels!», que, ab tot que la glòria y honor 

divina en totes les creatures se mire, però singularment resplandeix en lo cel imperi, hon 
los sancts habiten. Quasi dient: «En la terra serà menyspreat lo Déu y Senyor nostre, 
però en los cels no cessa la sua glòria.»

«Y sia pau en la terra als hòmens de bona voluntat»: no als inichs, qui al Senyor 
persegueixen, mas als qui de bon cor lo reben. Als hòmens de bona voluntat pau 

denuncien; per la bona voluntat se diu bo tot l’ome, perquè la voluntat és la senyora en 
lo regne de la nostra ànima, y totes les nostres potències a ella obeheixen, hi tots los 
nostres actes ella, o per si o per les altres potències, los obra. No tenen pau los mals 
hòmens, dient lo profeta: «No tenen pau los impiadosos, y los bons no tenen guerra.» 
Diu Salamó en los Proverbis: «No serà trist lo just per qualsevol dan que li esdevinga.»

Per aquestes angèliques paraules se mostra que aquella pau que·ls profetes havien 
denunciada que seria en lo ad- {36a} veniment del rey Messies, principalment se devia 
entendre de la spiritual pau en les nostres ànimes, de la qual era figura la general pau de 
tota la universa terra al temps que naxia lo Rey de pau, Déu y Senyor nostre.

Y apropiadament canten los àngels dient que a Déu sia glòria y pau als hòmens: 

glorificat és Déu lo Pare per los actes hi doctrina de Jesús, son Fill, Déu y home, y pau 
és feta entre Déu y los hòmens, entre·ls hòmens y àngels, entre·l gentil y judaich poble.

 y] om. B. Preferim la lliçó de V.  |  subjuguen] subjuguguen B. Seguim V.  |   los] lo B. Seguim V.  |   qualsevol] 
qualseval B. Seguim V.  |  esdevinga] esdevingua B. Seguim V.  |   paraules] parules B. Seguim V.  |   Messies] 
Messias B. Seguim V.  |   judaich] judalch B. Seguim V.

 Glòria ... cels] Lc 2, 14.  |   Y ... voluntat] Lc 2, 14.  |   No ... guerra] Is 48, 22: Non est pax impiis, dicit 
Dominus.  |   No ... esdevinga] Pr 12, 21: Non contristabit justum quidquid ei acciderit, impii autem 
replebuntur malo.

- hon ... habiten]  Cfr. amb el text llatí: «ubi est Angelorum et Sanctorum habitatio» (VCC, 42a).  |   reben]  
Om.: «non enim est pax impiis, sed pax multa diligentibus legem Domini [Sl 118, 165]. Nam secundum 
Leonem Papam, Christiano vera pax est, a Dei voluntate non dividi, et in his solis quae Dei sunt delectari. Ad 
Deum quippe pacem habere, est velle quod jubet, et nolle quod prohibet» (VCC, 42a). El passatge de sant 
Lleó Magne omés prové de Sermones in praecipuis totius anni festivitatibus ad romanam plebem habiti, 
sermó XXIX (al. XXVIII): In nativitate Domini, IX, c.I (PL 54, col. 0227B).  |   denuncien]  Om.: «id est, 
hominibus bonis» (VCC, 42b).   |  lome]  Om.: «magis quam per bonitatem aliarum potentiarum animae» 
(VCC, 42b).  |  11-13 perquè ... obra]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «quia voluntas movet alias 
potentias ad actus suos, et ideo bonitas ejus vel malitia in omnes alias redundat potentias, sicut influentia 
causae moventis in motis ab ipsa» (VCC, 42b).  |   dient ... profeta]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 42b).  |  y ... 
guerra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 42b).  |  guerra]  Om.: «Ex hoc etiam verbo Angeli patet, quod illa pax 
quae principaliter per prophetas praedicta fuit futura in adventu Christi, erat pax interior bonae voluntatis» 
(VCC, 42b).  |  - Per ... nostre]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «pax autem temporalis, quae 
fuit in adventu Christi, pacatis omnibus gentibus sub imperio Romano, fuit figura hujus pacis principaliter 
intentae» (VCC, 42b).  |   los ... doctrina]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 42b).





«Glòria sia a Déu en los cels y pau en la terra als hòmens de bona voluntat!», aquest 
és lo càntich que·ls àngels digueren; les altres paraules hi ajustà sant Hilari. Y papa 
Anastasi segon ordenà cantassen en la missa aquest càntich de alegria en les festivitats 
alegres.

[15. DEL GOIG EN EL  NAIXEMENT  DEL  SENYOR]

Del goig de aquest dia, diu sant Crisòstom: «Entre tots los dies és aquest de ineffable 

alegria, lo qual la nativitat del Senyor consagra, en lo qual se deuen alegrar les nostres 
ànimes, pensant que·l spòs és exit del thàlem vestit de la carn nostra per star y viure 
entre·ls hòmens y morir per los hòmens. Pau denuncien los àngels; pau hi amor és la fi 
de la ley evangèlica en aquesta present vida y en la sdevenidora.»

Cantant laors y gràcies se’n pugen los àngels al celestial col·legi, y a totes les 

jerarchies lo que han vist denuncien. Alegren-se de novell goig tots los angèlichs 
órdens; celebren inenarrable festa en Jerusalem superna. Y totes les jerarchies regracien 
a Déu lo Pare tan singular gràcia, hi prenen licència que devallen a Déu, qui·ls havia 
creat, adorar en la humanitat assumpta. Desigen tots adorar y veure la Verge partera, y 
tots humiliar-se a la novella Reyna, y alegrar-se, que en Parahís havien obtés reyna que 

placaria la ira del Rey en los seus pobles; y los àngels poran millor entrevenir per los 
hòmens.

 festivitats] festivitas B. Seguim V.  |   ineffable] inefable B. Seguim V.  |   inenarrable] inestimable B. Seguim 
l’editio princeps, per bé que el contrast amb el text llatí no ajuda a determinar la lliçó més fidel: «magnoque 
festo» (VCC, 42b).  |  les] los V. Seguim B.  |   creat] creats B. Seguim V.

- Glòria ... digueren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 42b).   |  - Del ... sdevenidora]  Cfr. la traducció de 
Corella, certament lliure, amb l’original llatí, que atribueix el passatge a Cassiodor: «De gaudio hujus diei 
dicit Cassiodorus super illud Psalmi: Haec est dies quam fecit Dominus [Sl 117, 24]. Licet, inquit, Deus 
cunctos dies creaverit, singulariter tamen hunc diem fecisse dicitur, qui Christi Domini nativitate sacratus est, 
in quo merito exultare convenit et laetari, quoniam in eo diabolus perdidit, et salutem mundus accepit» (VCC, 
42b). La font del passatge és, en efecte, Cassiodor, Expositio in Psalterium, part III, Expositio in Psalmum 
CXVII (PL 70, col. 0833A).  |   sdevenidora]  Després de la citació de Cassiodor, Corella omet aquest passatge 
del llatí: «Et notandum, quod multitudo coelestis Angelo nuntianti sociata est, ut multitudo adveniens dictum 
Angeli confirmaret. Unde secundum Bedam, uno evangelizante Angelo, multitudo in consonam laudem 
prorumpit Creatoris, et officium suum Deo impendens, et nos exemplo suo instruens, ut quoties sacram 
eruditionem ex fratris ore audimus, vel ipsi quae pietatis sunt, intra nos ad mentem reducamus, et statim Deo 
laudes corde, ore, et opere reddamus; et aperte demonstrans quod per hanc nativitatem homines ad pacem 
unius fidei, spei, et dilectionis, atque ad gloriam divinae laudationis essent convertendi» (VCC, 42b). El 
passatge atribuït a Beda, que no hem pogut localitzar en l’obra del doctor Venerable, consta en Zacaries 
Cristopolità, In unum ex quatuor, sive de concordia evangelistarum libri quatuor, l.I, c.VI (PL 186, col. 
0075A).  |  - Alegren-se ... hòmens]  Cfr. amb l’original llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: 
«Tota igitur superna curia exhilarata, magnoque festo facto, ac laudibus et gratiarum actionibus Deo Patri 
exhibitis, venerunt omnes per ordines suos videre faciem Domini Dei sui, et adorantes eum, et matrem ipsius, 
cum omni reverentia laudis eidem personabant et cantica» (VCC, 42b).  |   entrevenir]  Intervenir, mediar 
(DCVB, s.v. entrevenir).





No roman algú en los cels que no devalle hi humilment adore al Fill hi a la {36b} 
Mare. Diu lo Apòstol: «Com introduhí son Fill en la terra, dix Déu: “Adoren-lo tots los 
àngels.”»

Diu sanct Agostí: «Naix en lo stable, hi la pobrelleta verge Mare en pobres draps lo 
embolica, y reclina’l en lo pesebre. O, benaventurat stable! O, excel·lent pesebre, en lo 

qual és aquell Déu qui ha creat lo cel y la terra! Les angèliques jerarchies eren les 
madrines, y al plor de l’infant portaven tenors de celestials melodies. Stà alegra la verge 
Mare quand mira que tots los àngels lo Fill adoren posat en lo pesebre. Tremola per 
humilitat, y ab temor recela com servirà aquest Fill Déu, davant lo qual tots los àngels 
agenollats se prost[r]en.»

[16. COM  ELS PASTORS VAN RÀPIDAMENT  AL PESSEBRE]

Hi seguint la evangèlica letra, aprés que·ls benaventurats pastors han ohit y entés les 
angèliques paraules, entre si parlen, hi dien: «Passem fins a Bethleem y vejam la veritat 
de aquesta paraula que·ns ha dit l’àngel. Déu l’à feta hi l’à’ns mostrada. Si luny era, hi 

 roman] raman B. Seguim V.  |   introduhí] introduihí B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |  
 benaventurats] benaventuras B. Seguim V.  |   paraules] parules B. Seguim V.  |   làns] la’ns ha B. Seguim V.

- Com ... àngels] He 1, 6: Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terrae, dicit: Et adorent eum 
omnes angeli Dei.  |  - aprés ... làngel] Lc 2, 15: Et factum est, ut discesserunt ab eis angeli in caelum: 
pastores loquebantur ad invicem: Transeamus usque Bethlehem, et videamus hoc verbum, quod factum est, 
quod Dominus ostendit nobis.

- No ... Mare]  Cfr. la traducció de Corella amb el passatge paral·lel del text llatí, molt més eloqüent en aquest 
punt: «quis enim illorum, talibus auditis novis, remansisset in coelo, quin visitasset Dominum suum sic 
humiliter constitutum in terra? In nullo eorum cadere potuisset haec tanta superbia» (VCC, 42b).  |  - Diu ... 
prostren]  Font no localitzada.  |   pesebre]  Om.: «Non erat ei cedrina domus, nec lectus eburneus in quo 
pareret Creatorem, et omnium poneret Redemptorem. Idcirco velut exul et peregrina in aliena domo mundi 
Dominum peperit, et tanquam faemina pauper, non sericis, sed pannis vilibus involvit, et in praesepio 
collocavit. Quem ut peperit, statim ut Deum adoravit» (VCC, 42b).  |  5-10 O2 ... prostren]  Cfr. amb el text llatí 
la traducció de Corella, que recrea i abreuja el fragment: «“O stabulum felix, praesepe beatum, in quo, 
nascitur Christus, et reclinatur omnium Deus! Ibi fuerunt obstetrices angelicae potestates, et solatium 
angelorum; ibi erant millia millium exultantium; ibi vagiebat Christus in stabulo, et fiebat laetitia magna in 
coelo. Plorabat in praesepio Christus, et tamen de ipso exultat multitudo coelestis exercitus, resonans Deo 
gloriam in altissimis, et in terra pacem annuntians hominibus bonae voluntatis, quia bonitas coeli nata erat in 
terris. Descenderat pax vera de coelo, et inde Angeli gratulantes decantabant gloriam in altissimis Deo. 
Exultant angeli, contremiscit Maria, mater Dei effecta. Gaudent angeli de Christo tripudiando secure: ante 
quem stat mater; cum magno tremore et timore exultat et cum exultatione timida perseverat” haec 
Augustinus» (VCC, 42b-43a).   |   Hi ... letra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 43a).  |  11-12 aprés ... paraules]  
Corella contextualitza en aquest punt la traducció. L’original llatí només conté «post haec» (VCC, 43a).  |  
- Passem ... làngel]  Cfr. amb el text llatí: «Transeamus usque Bethlehem, de qua nobis dictum est, et 
videamus ibi oculis nostris hoc verbum, id est, istam rem dignam verbo vel recordatione, quae res facta et 
impleta est» (VCC, 43a).  |   feta]  Om.: «quia alius facere non potuit» (VCC, 43a).  |  -, Si ... nostra]  
Cfr. amb el passatge equivalent del text llatí, que Corella tradueix sense plegar-se a la literalitat: «Quasi 
dicerent: videamus puerum natum per verbum Angeli nobis signatum: verbum enim vel sermo in sacra 
scriptura, saepe pro re digna verbo accipitur, ut in Isaia: Non fuit verbum, in domo sua, id est, res grandis 
quod non ostenderet eis [Is 39, 2]. Vel videamus hoc Verbum, quod erat in principio apud Patrem, quomodo 
caro factum est; quia cum caro Domini nostri videtur, Verbum videtur quod Filius est; quod factum est, quod 
tota Trinitas incarnari constituit, et sic factum hominem scilicet mortalem, ostendit nobis, quia in deitate 
videri non poterat» (VCC, 43a).





vendríem; quant més que tan prop nos stiga! Anem a veure aquest fadrí! Tot hom stà en 
pau, segura tenim la entrada. Vejam aquesta eterna Paraula que l’àngel nos denuncia, 
que és en lo principi, en la eternitat, davant Déu, son Pare, y és hun Déu ab son Pare, 
com devallant en la terra ha pres la carn nostra.»

Y vingueren ab gran cuyta, principalment, per lo gran desig que·ls portava de veure lo 

infant que era nat, rey Messies. Segonament, per tornar al bestiar que sens custòdia 
dexaven, hon mostren la devoció hi solicitud que de veure lo Senyor tenien. No·l troben 
los qui pereosament lo cerquen.

Diu Beda: «Anar per a trobar lo Senyor ab cuyta és ab fe, caritat y sperança cuytar los 
passos de bones obres.»

Vingueren y trobaren la Verge partera hi Joseff y lo infant posat en lo pesebre.
Staven les portes de la ciutat de Bethleem ubertes per la general pau per tota la terra y 

per la molta gent {36c} que per lo tribut hi venia; y axí, pogueren entrar los pastors ans 
del dia.

Troben a Jesús ab la mare, Maria verge, hi ab Joseff, just home, y lo infant en lo 

pesebre, de hon prenem exemple: qui vol trobar a Jesús deu tenir lo cor munde, que 
significa la virginitat de la Mare; deu éser justificat en sguard del prohisme, que per 
Joseff just podem entendre; deu ésser humil y en lo seu cor dejecte, que lo pesebre dels 
animals figura.

Vingueren los pastors a la pobreta posada, hi ab los ulls corporals miraren hi 

conegueren la veritat de les angèliques paraules. Il·luminats de la divina gràcia, 
conegueren per fe verdadera de la Paraula eterna com havia pres carn humana, y 
adoraren l’infant Déu y home. Y recitaven lo que havien vist y ohit dels àngels en 
testimoni de aquell qui adoraven.

 vingueren] viugueren B. Seguim V.  |   prenem] prenen B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: « per quod 
docemur» (VCC, 43a).  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   miraren] miren B. Seguim la lectura de V.

 Y ... cuyta] Lc 2, 16: Et venerunt festinantes: et invenerunt Mariam, et Joseph, et infantem positum in 
praesepio.  |   Vingueren ... pesebre] Lc 2, 16.

 rey Messies]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 43a).  |  - Diu ... obres]  Cfr. amb el text llatí la traducció que 
ofereix Corella d’aquest passatge de Beda, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.II (PL 92, col. 334C): «Ad 
quem secundum Bedam, festinanter ire, est, non pedum gressus accelerare, sed in fide semper ac virtute 
proficere» (VCC, 43a).   |   figura]  Om.: «Invenitur autem Christus mediante Maria et Joseph, id est, 
contemplatione et actione, in cujus figuram Jacob, qui et Israel, id est, videns Deum dictus est, utramque 
uxorem, scilicet Rachel et Liam habuit» (VCC, 43a).  |  - Vingueren ... adoraven]  Cfr. la traducció de 
Corella amb el text llatí: «Videntes autem oculis corporalibus et exterius puerum secundum carnem, 
cognoverunt cogitatione intellectuali, et per fidem interius de Verbo, id est, Filio Dei dictum esse, quod 
dictum erat illis de puero hoc, et sic per cognitionem humanitatis, venerunt ad cognitionem deitatis; quia, ut 
praedictum est, non solum exterius, sed etiam interius fuerunt illuminati de cognitione Verbi incarnati. Et 
adorantes puerum, referebant quae ab angelis audierant» (VCC, 43a).  |   adoraven]  Om.: «Et omnes qui 
audierunt mirati sunt, et de incarnationis mysterio, et de pastorum attestatione» [Lc 2, 18] (VCC, 43a).





[17. DELS TRES REQUISITS PER  A TROBAR  CRIST  EN  LA GLÒRIA,  
MORALMENT  I  ANAGÒGICA]

Moralment, podem apendre que per a trobar lo Senyor havem mester tres coses: 
parlar y comunicar entre nosaltres per meditació de la Scriptura, en special los sagrats 
evangelis; passar per les creatures, per a conéixer lo qui les ha creades; cuytar per desig 
de atényer a la eterna glòria. O devem parlar entre nosaltres, confessant nostres culpes; 
passar y no detenir-nos en les temporals riquees; venir en Bethleem per refectió del 

sagrament de la eucaristia, y trobarem a Jesús dins la nostra pensa.
Significa Bethleem al seny anagògich la celestial pàtria, a la qual deu ésser lo nostre 

trànsit, primerament, de vicis en virtuoses obres; segonament, de virtuts en perfectió de 
vida; terçament, de aquesta mort a la vida eterna.

Diu Beda: «Ab exemple de aquests pastors, dexem la solicitud de les terrenes riquees, 

y passem a Bethleem pensant y contemplant la incarnació y nativitat de Jesús, Déu y 
Senyor nostre. Y aprés, pugem a la Bethleem superna, y mirem ab los ulls de la elevada 
pensa com aquest infant, que stava gitat plorant en lo pesebre, stà asegut a la dreta part 
de Déu, son Pare. Y en la judicial cadira devallarà a jut- {36d} jar totes les generacions 
dels hòmens y condamnar los ja condamnats àngels. Passem, donchs, aquesta mísera 

vall de làgremes ab desig de pujar a la Bethleem eterna y veurem la veritat del que ací 
nos han dit los sagrats evangelis.»

 Scriptura] sepultura B. Error de lectura. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «per meditationem Scripturarum» 
(VCC, 43a-b).  |   pugem] plegem B. Seguim V.  |   donchs] donchques B. Seguim V.

 entre nosaltres]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 43a).  |  2-3 en ... evangelis]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
43b).  |   per ... creades]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 43b).  |  3-4 per3 ... glòria]  Cfr. amb el text llatí:  «per 
degustationem gratiarum» (VCC, 43b).  |   O]  Om.: «volentes invenire Christum» (VCC, 43b).   |  - venir ... 
pensa]  Cfr. amb el text llatí: «festinare per ferventis desiderii accelerationem; et hoc usque in Bethlehem, id 
est, domum panis, per divinorum degustationem. Et tunc inveniemus Christum in praesepio cordis nostri, per 
deliciosam suae praesentiae exhibitionem, cujus deliciae sunt esse cum filiis hominum» (VCC, 43b).  |  
- Significa ... eterna]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Moraliter etiam et anagogice per 
Bethlehem, quae interpretatur domus panis, patria coelestis designatur; quia ibi est ille beatus panis, de quo 
infra dicitur: Beatus qui manducabit panem in regno Dei [Lc 14, 15]. Ad hanc Bethlehem, triplici transitu 
pervenitur: primus est, de vitiis ad virtutes; secundus, de virtute in virtutem; tertius est, ex hoc mundo ad 
Patrem, sive de morte ad vitam» (VCC, 43b).  |  - Diu ... evangelis]  Beda, Homiliae, l.I, homilia VI: In 
aurora nativitatis Domini (PL 94, cols. 0035C-0036C). Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Igitur 
secundum consilium Bedae, transeamus etiam nos exemplo horum pastorum usque in Bethlehem civitatem 
David cogitando, ac recolamus amando, et incarnationem Christi dignis honoribus celebrando. Transeamus 
etiam, abjectis carnalibus concupiscentiis, toto desiderio mentis usque in Bethlehem supernam, id est, domum 
panis vivi, non manu factam, sed aeternam in coelis, et recolamus amando; quia Verbum caro factum, illuc 
carne ascendit, ibique sedet, in dextera Patris; illuc eum tota virtutum instantia sequamur, et sollicita cordis ac 
corporis castigatione procuremus, ut quem illi in praesepio videre vagientem, nos in Patris solio mereamur 
videre regnantem.  Non est tanta beatitudo cum desidia ac torpore quaerenda, sed alacriter sunt Christi 
sequenda vestigia. Et sicut illi videntes cognoverunt, sic et nos quae dicta sunt de Salvatore nostro plena 
dilectione festinemus amplecti, ut haec in futuro perfectae cognitionis visu comprehendere valeamus» (VCC, 
43b).





[18. COM MARIA  FOU  LLAVORS UNA DEIXEBLA  ÒPTIMA,  I DESPRÉS 
MESTRA DELS EVANGELISTES]

Y seguint la letra evangèlica, la Senyora nostra, verge Mare, conservava hi guardava 
en lo studi de la sua angèlica pensa tots aquests actes, tots aquests misteris, concordant 
en lo seu cor les profecies y les legals figures ab lo que present mirava.

O, digna libreria, lo pesebre hon la nostra Senyora studiava! En aquell libre legia hon 
los sants ligen en la eterna glòria, en lo qual legint alguna cosa no ignoren.

Diu sant Gregori: «Què pot ésser que no vegen aquells qui vehen lo qui totes coses 
mira?»

O, quin delit tan gran li portava aquest studi com recordava aquell parlar de Esaïes: 
«Concebrà una verge y parrà lo rey Messies», y pensava que ella, verge partera, tenia lo 
fill en los braços! Recordava d’ell mateix Esaïes: «Lo bou y l’ase lo Senyor 

conegueren»; recordava com de la rael de Jessé brotaria una verga, com de Nazareth se 

 guardava] gardava B. Seguim V.  |   Esaïes] Esaÿes B. Seguim V.  |   Esaïes] Esaÿes B. Seguim V.

- la2 ... mirava] Lc 2, 19: Maria autem conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo.  |   Concebrà ... 
Messies] Is 7, 14: Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum: ecce virgo concipiet, et pariet filium, et 
vocabitur nomen ejus Emmanuel.  |  - Lo ... conegueren] Is 1, 3: Cognovit bos possessorem suum, et asinus 
praesepe domini sui; Israel autem me non cognovit, et populus meus non intellexit.  |   de ... verga] Is 11, 1: 
Et egredietur virga de radice Jesse, et flos de radice ejus ascendet.  |  11-167,1 de3 ... nomenaria] Mt 2, 23: Et 
veniens habitavit in civitate quae vocatur Nazareth: ut adimpleretur quod dictum est per prophetas: Quoniam 
Nazaraeus vocabitur.

 Y ... evangèlica]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 43b).  |  - tots1 ... mirava]  Cfr. amb el text llatí, que explicita 
amb major detall els misteris dignes de contemplació: «omnia verba, scilicet de annuntiatione angelica, de 
exultatione Joannis in utero, de ortu Salvatoris, de cantico angelorum, ac de apparitione et fide pastorum, 
conferens ea in corde suo, cum scriptis prophetarum» (VCC, 43b).  |   mirava]  Om.: «Ecce ergo optima 
discipula, quae audita conservabat memoriae commendando omnia, nihil oblivioni dando, et conferens 
observata frequenter repetendo, unde fuit arca continens divinorum eloquiorum arcana. Conservabat ergo 
omnia et memoriae commendabat, ut postea ipsa docente et narrante scriberentur, et in universo mundo 
praedicarentur. Ab ipsa enim Apostoli plurima de gestis Domini didicerunt, maxime ea quae gessit antequam 
eos vocaret, et ad ipsam omnes quasi ad magistram recurrebant. Et quia sanctas Scripturas legerat, et 
prophetas sciebat, conferebat quae secum sunt acta de Domino, cum his quae noverat a prophetis scripta de 
eo, attendens prudenter quomodo prophetiae implebantur in puero nato. Conferens ergo ea quae in puero fieri 
videbat, cum illis quae de eo in oraculis prophetarum legerat, tanto verius eum Deum esse credebat, quanto ea 
quae de illo legerat in eo compleri cernebat. Et ista collatio erat ei delectabilis valde, et utilis Ecclesiae» 
(VCC, 43b).  |  - O ... ignoren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 43b).  |  - Diu ... mira]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 43b).  |  -, O ... nàixer]  El traductor valencià transposa ací aquest passatge, que figura en el text 
llatí després de la citació de sant Jeroni (cfr. amb VCC, 44a).   |   conegueren]  Om.: «et vibebat Dei et suum 
filium inter haec animalia vagientem in praesepio» (VCC, 44a).  |  verga]  Om.: «et videbat se de stirpe David 
ortam et natam» (VCC, 44a).





nomenaria, com en Bethleem devia nàixer. Totes aquestes veritats concordes studiava y 
guardava, perquè del seu studi ho prenguessen los coronistes apòstols y evangelistes.

Diu sant Jerònim: «Romàs aprés de la ascensió de son Fill la nostra Senyora, per 
instrohir los apòstols dels profundes misteris que per utilitat de la Sgleya dins la sua 
sagratíssima pensa guardava.»

En quina pensa, en quins pergamins podia lo Sperit Sant los divinals secrets scriure, 
sinó en aquella en les entràmenes de la qual havia scrita la eterna Paraula?; de la qual 
scriptura li roman ésser Mare de Déu, dignitat inexplicable.

Diu sant Ancelm: «Aquesta dignitat totes les altituts que són davall Déu passa, sobre 
totes quantes cogitar, pensar ni stimar se poden.»

[19. DEL RETORN DELS PASTORS  AL RAMAT]

Ab goig y alegria, loant y glorificant la bondat divina, los pastors al bestiar tornen, 
donant laors y gràcies de to- {37a} tes les coses que havien vistes, axí com los havia 

 aprés] pres B. Seguim V.  |  ascensió] ascenció B. Seguim V.

 en ... nàixer] Mi 5, 2: Et tu, Bethlehem Ephrata, parvulus es in millibus Juda; ex te mihi egredietur qui sit 
dominator in Israel, et egressus ejus ab initio, a diebus aeternitatis.  |  -, Ab ... làngel] Lc 2, 20: Et 
reversi sunt pastores glorificantes et laudantes Deum in omnibus quae audierant et viderant, sicut dictum est 
ad illos.

 nomenaria]  Om.: «et videbat se in Nazareth de Spiritu Sancto concepisse» (VCC, 44a).  |  nàixer]  Om.: «et 
videbat se in Bethlehem peperisse. Comparat ergo verba prophetarum, et quae legerat, factis et quae in his 
audiebat et videbat, et in omnibus una Mater sapientiae cernit concordiam, et habet certa fidei argumenta. O 
quantum gaudere poterat, cum se matrem Dei cognosceret!» (VCC, 44a).  |  1-2 Totes ... evangelistes]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 44a). La imatge dels apòstols com a cronistes apareix també en el Terç:   
«Benaventurat evangeliste!, qui per testificar de vista lo que volia scriure seguí lo Rey, de qui fon coronista 
fins a la presó, a la mort hi a la sepoltura, començant en la eternitat de la sua eterna naxença» (f. 181c); i en el 
Quart: «e són axí concordes aquest[s] gloriosos quatre coronistes que en res de la sentència no·s contradien, 
encara que una mateixa cosa a vegades ab distinctes paraules ho circumstàncies scriven» (f. 150b).  |  - Diu 
... guardava]  El passatge pertany en realitat al Pseudo-Jeroni (Pascasi Radbert), Epistolae, 9: Ad Paulam et 
Eustochium, De assumptione beatae Mariae Virginis (PL 30, cols. 0124C-D).  |  - dels ... guardava]  Cfr. 
amb el text llatí: «quia omnia familiarius viderat et tractaverat, propter quod melius exprimere poterat» (VCC, 
43b).  |   guardava]  Om.: «Ut enim, dicit Hieronymus, quod melius novimus, melius proferimus, Maria ergo 
virginalis pudicitiae jura custodiens, et non minus pudica ore, quam corpore, secreta Christi quae noverat 
nulli divulgare volebat, sed tacito corde scrutans congruum tempus quo Deus haec divulgari vellet, et 
quomodo vellet, reverenter expectabat, conferens ea quae viderat circa se acta, et quae in Scripturis legerat 
agenda» (VCC, 43b-44a). No hem localitzat la font d’aquest passatge.  |  - En ... inexplicable]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 44a).  |  - Diu ... poden]  El passatge pertany en realitat a Pseudo-Anselm (Eadmer 
de Canterbury), Liber de excellentia Virginis Mariae, c.II: De origine Virginis Mariae (PL 159, col. 0559B).  |  
 loant ... divina]  Cfr. amb el text llatí: «glorificantes corde et laudantes ore Deum, tanquam auctorem et 
opificem» (VCC, 44a).  |  -, de ... làngel]  Cfr. amb el text llatí: «de omnibus quae audierant, scilicet ab 
angelis, et viderant in Bethlehem propriis oculis, sicut dictum est, ab Angelo ad illos, id est, in hoc gloriam 
Deo laudesque referebant, quod non aliud venientes invenerant quam sicut ad illos dictum erat» (VCC, 44a).





denunciat l’àngel. Regraciaven ab humilitat grata tan gran y special gràcia: que lo rey 
Messies, Salvador general de tots los hòmens, ells, pobrellets pastors, primers lo vesen. 
Y axí, tots se resolien en laors divines. Tornen a guardar lo bestiar que dexat havien, 
donant als prelats exemple que aprés de la contemplació y studi regoneguen y curen de 
les acomanades ovelles.

[20. MEDITACIÓ  D’AQUESTA HISTÒRIA]

Vés tu, ànima! Oblida’t hun poch les solicituts terrenes. Entra en lo diversori, acosta’t 
al pesebre, puys los pastors se’n tornen. Besa la terra de aquell benaventurat stable, 
adora lo Fill, Déu y home, hi a la Mare qui l’ha parit verge. Y aprés, de peus te leva 
perquè·l pugues veure. Mira aquella deífica bellea, la qual los àngels tostemps desigen 
veure. Fes la confessió de les tues culpes: pensa que al sagrat altar te acostes.

Y supplica a la humil verge Mare que·t dexe tenir lo Fill en los braços, y que dels teus 
pecats no·s spante, que per los peccadors és devallat son Fill del cel en la terra, y per los 
peccadors li és Mare. Però no t’oblides que ab temor y reverència davant lo Fill y la 

 studi] stndi B. Seguim V.  |  4-5 de les] dels VB. Esmenem la forma de l’article atenent a la concordança de 
gènere.  |   pecats] peccats B. Seguim V.

- Mira ... veure] 1Pe 1, 12: Quibus revelatum est quia non sibimetipsis, vobis autem ministrabant ea quae 
nunc nuntiata sunt vobis per eos qui evangelizaverunt vobis, Spiritu Sancto misso de caelo, in quem 
desiderant angeli prospicere.

- Regraciaven ... ovelles]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Ipsi enim de tam eximio 
beneficio toti mundo generaliter collato, et eis specialiter ostenso grati existentes, devotionem suam in 
laudem Dei eructabant, et Deum glorificabant. In hoc etiam reputantur devoti, quia post contemplationem 
Salvatoris revertuntur ad exercitium actionis. In quo datur forma pastoribus Ecclesiae, qui aliis dormientibus 
debent vigilare, et ire aliquando in Bethlehem contemplationis, et ad studium sacrae Scripturae, ut ibi pane 
coelesti reficiantur, et refecti pane doctrinae ad pascendum gregem revertantur. Unde in Ezechiele: Animalia 
ibant et revertebantur [Ez 1, 14]» (VCC, 44a).  |  -, Vés ... partera]  El traductor valencià, coneixedor de 
la tècnica franciscana de meditació, resol amb certa llibertat aquest passatge de caràcter contemplatiu. 
Semblantment al que fa sor Isabel de Villena en la seua Vita Christi, s’estén en el detallisme de regust casolà 
en parlar del servei que l’ànima devota ha de procurar a la Mare de Déu i a sant Josep; servei que, d’altra 
banda, s’anuncia de manera genèrica en l’original llatí: «Sta et tu ad serviendum ei paratus, et adjuva eam si 
potes» (VCC, 44a). Amb aquest recurs es pretén fer més efectiva i viviencial la tècnica de contemplació, tot 
facilitant que el lector es «transporte» al lloc dels fets narrats i els visca com si hi fóra present. Cfr. la 
traducció corellana amb el text de l’original llatí: «Vade nunc et tu ad videndum Verbum pro te carnem 
factum, et genibus flexis, adora Dominum Deum tuum et ejus matrem, ac reverenter saluta Joseph sanctum 
senem. Deinde osculare pedes pueri Jesu, jacentis in praesepio, et roga Dominam, ut eum tibi porrigat vel 
accipere permittat. Accipe ergo eum ad te, et inter brachia tua retine. Intuearis faciem ejus diligenter ac 
reverenter deosculare, et delecteris in eo ex corde. Confidenter haec facere potes, quia pro salute eorum venit 
ad peccatores, et cum eis humiliter conversatus est, et tandem se eis in cibum dimisit; unde benignus 
Dominus patienter permittet pro tuo velle se tangi, nec imputabit praesumptioni, sed amori. Semper tamen 
cum reverentia et timore hoc facias, quia ipse Sanctus Sanctorum est. Post ea redde ipsum matri suae, et 
conspice studiose quam diligenter et sapienter eum lactat et gubernat, ac cetera obsequia ei facit. Sta et tu ad 
serviendum ejus paratus, et adjuva eam si potes. In his delectari, jucundari, et sedulo meditari memento, et 
quantum potes sta familiaris Dominae et puero Jesu, et intuearis faciem ejus saepe, in quem desiderant Angeli 
conspicere semper [1Pe 1, 12]; tamen, ut dixi, cum reverentia et timore, ne patiaris repulsam de 
praesumptione; reputare enim te debes indignum, in conversatione talium et tantorum» (VCC, 44a-b).





Mare tremoles, recordant los teus naturals y morals defectes, y axí staràs més ferm que 
si de la tua fermetat confiaves.

Suplica a la verge Senyora que·t faça gràcia agranes aquell stable y li portes aygua, li 
encengues foch y cures de les necessitats de la casa. Transporta’t, o, ànima devota!, de 
cor y de pensa tota en servir lo Fill y la Mare, y suplica a Joseff que li plàcia acceptar-te 

per servent en los treballs de la casa, en pensar lo bou y l’ase, en portar-los a beure y 
donar-los recapte; y axí, ell porà ésser més intent en lo servey de la Verge partera.

Diu sanct Ancelm: «Acosta’t, ànima devota, al pesebre; afalaga lo infant que plora. 
Canta aquella cançó de Esaïes: “Hun infant és donat a nosaltres; fill és donat a 
nosaltres.” Acosta’t ab devoció encara que peccador sies, que per los peccadors stà 

{37b} lo teu Senyor en lo pesebre, acompanyat ab los pastors. Hi entre la devoció, la 
temor lance hi augmente la sperança. Canta lo càntich que·ls àngels han dexat en la 
terra, hi digues: “Glòria sia [a] Déu en los cels, y pau als hòmens en la terra!”»

Vine, donchs, ànima cristiana, cada dia a visitar lo pesebre, y pren spiritual vianda de 
aquell fe que·ls animals mengen.

[21. DE  LES TRES  NATIVITATS DE  CRIST]

Y devem atendre que tres nativitats del Senyor se conten: eterna, temporal y gratuïta. 
En la primera, eternament naix del Pare; en la segona, temporalment naix de la Mare; en 
la terça, naix spiritualment en la nostra pensa. Y aquestes nativitats se conten segons tres 
substàncies que en Jesús se troben: la divinitat, y la carn y l’ànima. Déu naix del Pare, 

 Mare] Marre B. Seguim V.  |   Transportat] Transportar B. Seguim V.  |   treballs] traballs B. Seguim V.  |  bou] 
bon B. Seguim V.  |   Ancelm] Ancel B. Seguim V.  |   Esaïes] Ysaïes B. Seguim V.  |   divinitat] divina B. 
Seguim V.

- Hun ... nosaltres] Is 9, 6: Parvulus enim natus est nobis, et filius datus est nobis, et factus est principatus 
super humerum ejus: et vocabitur nomen ejus, Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis, Pater futuri saeculi, 
Princeps pacis.  |   Glòria ... terra] Lc 2, 14: Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis.

- Diu ... terra2]  Sant Anselm de Canterbury, Meditationes et orationes, meditació XV: De praeteritorum 
beneficiorum Christi memoria, de praesentium experientia, et exspectatione futurorum (PL 158, cols. 0785D-
0786A).  |   terra]  A continuació, el traductor valencià omet aquests dos passatges contemplatius de sant 
Agustí i sant Gregori, relacionats amb l’adoració dels àngels i dels pastors, respectivament: «Unde et 
Augustinus: “Angelorum vocem, per quam Dominus Jesus Christus, natus Virginis partu, pastoribus nuntiatus 
est, cum Evangelium legeretur, audivimus: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis 
[Lc 2, 14]. Festa vox et gratulatoria, non uni faeminae, cujus uterus ediderat prolem, sed humano generi, cui 
Virgo peperit Salvatorem. Dicamus ergo et nos, et quanta possumus cum exultatione dicamus, dicamus, 
inquam, et nos fideli corde, devota voce: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis 
[Lc 2, 14]; et haec verba divina, has Dei laudes, hoc Evangelicum gaudium quanta valemus consideratione 
perspectum, fide, et spe, et charitate meditemur”. Unde Gregorius Nazianzenus: “Cum pastoribus Puerum 
venerare, cum angelis hymnum dicito, cum archangelis chorum ducito. Exulta, et si non potes ut Joannes ex 
utero, certe velut David in collocatione arcae testamenti tripudia, venerare nativitatem, per quam terrenae 
nativitatis vinculis liberatus es” haec Gregorius» (VCC, 44b). Els passatges omesos provenen, respectivament, 
de sant Agustí, Sermones ad populum, classis II: De tempore, sermó CXCIII: De natali Domini, X (PL 38, 
cols. 1013-1014); i de sant Gregori Nazianzé, Orationes, oració 38, XVII (PG 36, col. 331).





encarnat naix de la Mare, per la gràcia naix en la nostra ànima. Del Pare naix tostemps, 
de la Mare naixqué una vegada, en la nostra ànima naix moltes vegades. Segons la 
nativitat divina, Jesús té Pare sens mare; segons la humana, té Mare sens pare; segons la 
nativitat gratuïta, té Pare y Mare, segons les sues paraules, dient: «Lo qui farà la 
voluntat de mon Pare, aquell és mon germà, sor y mare.»

Aquestes nativitats representa lo jorn de Nadal la santa Sgleya. La primera representa 
en la missa que de nit canta, perquè la sua nativitat eterna és a nosaltres amagada. La 
segona representa en la missa que en l’alba canta, la qual nativitat fon amagada en quant 
parí verge Déu y home, fon manifesta per lo Fill, qui·s mostrà als hòmens; y açò 
representa l’alba, que participa de la nit y del dia. La terça nativitat se representa per la 

missa que celebren en lo dia, que la nativitat per gràcia és manifesta en la santa Sgleya 
en los qui per verdadera fe en lo Senyor crehen hi·l confessen.

[22. DE  LA LLOANÇA DE  BETLEM]

Honrra y magnifica aquesta ciutat de Bethleem, chica en muralla, gran en dignitat y 
glòria. Aquesta ciutat petita primerament se dix Efrata, en la qual fon gran fam y fretura, 
y aprés tingué gran abundància de forment y vitualles. Y lavors Bethleem la no- {37c} 

menaren: Bethleem «casa de pa» significa.
Aquesta ciutat és lo camí que a Parahís te guia. Y no és mínima, mas excel·lent en los 

prínceps de Judà, en la qual, ans del adveniment del Senyor, foren grans misteris que 
l’adveniment del Senyor figuraven.

Hi aprés, en ella foren aquelles primeres flors de la Sgleya: los gloriosos innocents 

martres, que per Jesús, qui lavors era nat, morrien. Quin pali de carmesí presentaren a la 

 santa] sancta B. Seguim V.  |   fam] fan B. Seguim V.  |   a] ha B. Seguim V.  |   del] de la VB. Esmenem la 
forma de l’article atenent a la concordança de gènere.  |   aquelles] aquells B. Seguim V.

- Y ... Judà] Mt 2, 6: Et tu Bethlehem terra Juda, nequaquam minima es in principibus Juda: ex te enim 
exiet dux, qui regat populum meum Israel.

 gràcia]  Om.: «Spiritus Sancti» (VCC, 44b).  |   Pare]  Om.: «qui in coelis est» (VCC, 44b).  |  - la2 ... dia]  
Cfr. amb el text llatí: «quia nativitas humana fuit partim occulta, scilicet quantum ad modum; et partim 
manifesta, scilicet quantum ad effectum» (VCC, 44b).  |  - que2 ... confessen]  Cfr. amb l’original llatí, que 
Corella tradueix amb llibertat: «quia gratuita nativitas manifesta est in anima, in qua Christus concipitur per 
affectum, nascitur per effectum, nutritur per profectum» (VCC, 44b).  |  - chica ... glòria]  Cfr. amb el text 
llatí: «pusillam et minimam, per quam tibi regressus patefactus est ad paradisum, et ad patriam» (VCC, 44b).  |  
 mas excel·lent]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 45a).  |   prínceps ... Judà]  Corella tradueix «principibus» com 
a nom, «prínceps», no com a adjectiu, és a dir, «les principals ciutats», que és el sentit que té en VCC, 45a, 
seguint Mt 2, 6.  |  Judà]  Om.: «id est, dignitatis excellentia» (VCC, 45a).  |  18-19 que ... figuraven]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 45a).  |   figuraven]  Om.: «Ibi enim unctus fuit David; ibi sacrificium solemnizatum; 
ibi connubium Ruth et Booz celebratum, in quo praefigurabatur humanitatis et divinitatis connubium, verum 
sacrificium et immutabile regnum. Item conscia gaudiorum in adventu Christi. O quis digne penset gaudium 
angelorum laudantium, pastorum videntium, regum adorantium, populorum credentium!» (VCC, 45a).  |  
-, Hi ... partera]  Cfr. la traducció certament lliure de Corella amb el text llatí: «Item conscia 
martyriorum post adventum Christi, quando Herodes fecit infantes occidi; sed maxime beata in germine, quia 
inde exiit germen nobile, scilicet dux et dominator, germen utile regens populum Israel» (VCC, 45a).





Sgleya, qui lavors començava! De quins robins li ornaren la corona! Ab la sua sanch, y 
en gran abundància, pagaren a Herodes lo loguer de la barraca de la Verge partera.

Diu sant Bernat: «O, Bethleem chica y per lo Senyor tan magnificada! Aquell te ha 
magnificat, qui, essent gran, en tu s’és fet chich perquè·l pogueses rebre. Qual ciutat, 
per excelsa y gran que sia, no té enveja de aquella tua barraca hi del pobrellet pesebre? 

Glorioses coses de tu, ciutat de Déu, han dites: home és nat en ella, hi ell, qui és Altisme 
l’à fundada.»

Bethleem stà situada en una larga montanya, però streta, stenent-se de orient a la part 
de ponent. Y a la una part de la ciutat, la volta de orient, davall una roca, és lo loch hon 
parí la verge Senyora, y a una passa stà lo pesebre. Ací edificà la gloriosa sancta Elena 

una mirable sgleya alta, larga y ampla, qui cobre lo loch hon parí la nostra Senyora. Hi 
molts innocents hi tenen sepultura; és-hi la sepultura de sant Jerònim y de santa Paula y 
de santa Stòchium, sa filla. Y ha-y una cisterna que alguns dien que allí se n’entrà la 
stela que los tres Reys guiava.

Aquesta ciutat a Déu tant amada elegí sant Jerònim per habitació sua. Hi la 

benaventurada santa Paula, ab Stòchium, sa filla, ab moltes vèrgens, a Déu serviren, 
dexant les mundanes riquees. Per la devoció del loch, los semblava que ab Jesús y ab la 
sua Mare y ab Joseff staven a la hora que la Senyora nostra, parint lo infant, lo posà en 
lo pesebre.

 Sgleya] Sgeya B. Seguim V.  |   essent] essén B. Seguim V.  |   excelsa] exrelsa VB.Esmenem l’error gràfic.  |  
 Altisme] Altissime B. Seguim V.  |   hon] hom B. Seguim V.  |   sancta] santa B. Seguim V.  |   innocents] 
innocens B. Seguim V.  |   Jerònim] Jerònin B. Seguim V.

 Glorioses ... dites] Sl 86, 3: Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei! Psalteri: «Glorioses coses són dites de tu, 
ciutat de Déu!» (López Quiles 1985: 100).  |  6-7 home ... fundada] Sl 86, 5: Numquid Sion dicet: Homo et homo 
natus est in ea, et ipse fundavit eam Altissimus? Psalteri: «E donchs, a Sion dennunciarà lo home los seus 
misteris, e lo home naixqué en ella, e Ell, Altisme, ha fundat aquella» (López Quiles 1985: 100).

- Diu ... fundada]  Sant Bernat de Claravall, In vigilia nativitatis Domini, sermó I: De pronuntiatione 
Martyrologii, «Jesus Christus, Filius Dei, nascitur in Bethlehem Judae» (PL 183, cols. 0088D-0089A).  |  
 per ... sia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 45a).   |  - Y ... pesebre]  Cfr. amb el text llatí: «in cujus fine 
Orientali sub rupe quadam, quae erat in quodam diversorio, illuxit nobis Sol justitiae, Christus Deus noster; et 
contra Occidentem, ad quatuor vel quinque pedes erat praesepe jumentorum, in quo dulcis puer ille fuerat 
reclinatus» (VCC, 45a).   |  - Ací ... Senyora]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «In 
hac civitate est sancta et venerabilis ac mirae pulchritudinis, et devotionis Ecclesia cathedralis consecrata in 
honorem Beatae Virginis Mariae, quam aedificari fecit Beata Helena, mater Constantini Imperatoris, in qua 
est scripta; et in illa pulcherrimum altare marmoreum, in loco ubi Virgo Maria peperit, et Christus nasci 
voluit» (VCC, 45a).  |   Senyora]  Om.: «Est etiam in ipsa Ecclesia capella pulcherrima et devota, in qua erat 
illud praesepium venerabile et divinum» (VCC, 45a).  |   per habitació sua]  Cfr. amb el text llatí: «ut ibidem 
Domino deserviret» (VCC, 45a).  |  - a ... riquees]  Cfr. amb el text llatí, que el traductor valencià abreuja: 
«in monasterio sanctimonialium Dei servitio, et divinae contemplationi devotissime vacantes, regnum mundi 
et omnem ejus ornatum propter amorem Domini nostri Jesu Christi, et loci devotionem contempserunt» 
(VCC, 45a).  |  - Per ... pesebre]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 45a).





[23. DE  LES CIUTATS ESPECIALMENT  ELEGIDES PER  CRIST]

Y molts han dexat la pròpia pàtria, amichs, parents, {37d} mares y pares hi són 
venguts a Bethleem, a Jerusalem y al sepulcre, y entre generacions bàrbares porten la 
vida a la odor e fragrància de aquestes botigues, perfumades de la presència, dels actes, 
miracles y doctrina, hi de aquella sens preu preciosa sanch de Jesús, Déu y Senyor 
nostre.

En Nazareth pres lo Verb divinal, Déu omnipotent, carn humana dins lo inmaculat 
ventre de la humil verge Senyora. En Bethleem fon la nativitat sua. Fon crucificat en 
Jerusalem, mort y posat en lo sepulcre. Naxqué en Bethleem lo segon Adam, Déu y 
Senyor nostre; de la qual, a la part de migjorn, a dos legües stà la vall de Ebron hi lo 
camp de Domàs, hon de la terra roja fon creat lo primer pare. Y a tret de ballesta és la 

spelunca hon Adam, ab la sua muller Eva, té sepoltura; Abraam, Ysaac hi Jacob, ab les 
mullers sues: Sarra, Rebecca y Lia.

[24. DE  LES FIGURES DE  LA NATIVITAT DE  CRIST]

Naixqué en Bethleem lo Senyor perquè de captivitat delliuràs natura humana. Fon en 
lo coper del rey Faraó figurada la nativitat sua, lo qual somià stant en lo carçre que hun 
sep naxia de la terra, y en tres sarments crexia en fulles y flors, y rahims madurava, los 

quals ell collia y premia en la copa, y al rey Faraó donava beure. Interpretà lo somni 
Joseff, y aprés tres dies lo coper fon delliure.

En cativeri stava la mísera natura humana, quand naixqué de terra verge la sarment 
Jesús, redemptor nostre, y stengué’s en tres rames: la divinitat, carn y ànima. Premé la 
sua preciosa sanch en la premsa de la creu, en lo mont de Calvari, hi fon a Déu aquest 

 parents] parets B. Seguim V.  |   generacions] generaciones B. Seguim V.  |   preciosa] presiosa B. Seguim V.  |  
 la] lai B. Seguim V.  |   en] eu B. Seguim V.  |   flors] flores B. Seguim V.  |   Calvari] Calnari B. Seguim V.

- Y ... nostre]  Cfr. amb el text llatí: «Multi quoque ex his qui desiderio terrae sanctae de terra et de 
cognatione sua, et de domibus patrum suorum exierunt, licet turba et tumultus hominum plerumque religioni 
sint impedimentum, maluerunt tamen inter turbas populorum corporaliter habitare, quam sanctarum 
civitatum, quas Christus specialiter elegit, scilicet Jerusalem, Bethlehem et Nazareth, quae tanquam cellae 
aromaticae Salvatoris conservatione redolent, habitatione privari» (VCC, 45a).   |   Jerusalem]  Om.: «pro salute 
nostra» (VCC, 45a).  |  8-9 Déu ... nostre]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 45a).  |   spelunca]  Cova (DCVB, s.v. 
espelunca).  |   Sarra ... Lia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 45b).  |   en Bethleem]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 45b).  |  - Fon ... delliure]  Aquesta primera figura de la nativitat de Crist es basa en Gn 40, 5-15, que 
narra com Josep, fill de Jacob, interpreta estant a la presó els somnis del coper i del pastisser del rei d’Egipte, 
companys seus de captiveri. En el somni del coper, a què ací fa referència la VCC, apareix un cep de tres 
sarments que produeix raïms, visió onírica que és interpretada per Josep com l’anunci de l’alliberament, al 
cap de tres dies, del coper, a qui li serà restituït el càrrec.  |   de ... verge]  Cfr. amb el text llatí:  «de terra sola, 
scilicet Maria» (VCC, 45b).  |   redemptor nostre]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 45b).  |  ànima]  Om.: «Vel 
tres propagines sunt tres personae sanctae Trinitatis» (VCC, 45b).  |  19-173,1 Premé ... carçre]  Cfr. amb 
l’original llatí la traducció de Corella, que omet l’al·lusió a l’embriaguesa de Déu: «Tertia vero die, postquam 
vinum sanguinis sui in cruce est expressum, et Regi coelesti oblatum, tunc genus humanum de captivitate est 
egressum. Hoc vinum Regem coelestem ita inebriavit, quod omnem offensam humano generi relaxavit» 
(VCC, 45b).





sacratíssim vi tan accepte que delliurà natura humana del carçre. Hi ha dexat aquest 
suavíssim vi a la sua sposa, Sgleya santa, que per redempció de nostres peccats cada dia 
a Déu lo presentem, puys cada dia les nostres offenses no cessen.

Floriren les vinyes de bàlsem a la hora que·l Senyor naixia, mostrant que venia en lo 
món la vera sarment de bàlsem que sanaria nostres nafres.

Fon la nativitat del Senyor figurada en la verga que Aaron {38a} posà dins lo seu 
tabernacle, que produhí fulles, flors y ametles. Seca, sens humiditat de terra ni aygua, 
donà fulles, flors y fruyt aquesta verga. Y la sacratíssima Senyora nostra verge florí y 
concebé a la ombra de l’Altisme, y sens perdre la flor, parí lo fruyt, Déu, son Fill, al 
pesebre, amel·la dulcíssima, lo galló de la divinitat cuberta de la humana crosta. Y fon 

lo galló dulcíssim a la hora que fon seca la crosta en lo mont de Calvari, que fon placat 
Déu de les nostres offenses.

[25. COM  LA  NATIVITAT DEL  SENYOR  FOU ANUNCIADA  ALS GENTILS]

No solament volgué lo Senyor que los juheus la sua nativitat coneguessen, mas los 
gentils, que per tots venia. Octavià lo emperador, gran monarcha, los romans per déu 
adorar lo volien. Consultà la Sibil·la si en lo món algun altre major que ell vendria. Y en 

aquell dia que·l Senyor naixqué de la sua verge Mare, mostrà a l’emperador la Sibil·la 
hun cercle de or en la celestial spera, dins lo qual era una speciosíssima verge tenint hun 
infant en los braços. Y dix a l’emperador la Sibil·la: «Aquest infant, fill de aquesta 
verge, és universal Senyor del cel y de la terra.» En lo loch de aquesta aparició és en 
Roma edificada una sgleya que·s nomena santa Maria de Araceli.

 humana] hnmana B. Seguim V.  |   a la] al VB. Esmenem la forma de l’article atenent a la concordança de 
gènere.  |  peccats] pecats B. Seguim V.  |   vinyes] vinies B. Seguim V.  |   Aaron] Aarom B. Seguim V.  |   flors] 
flores B. Seguim V.  |   flors] flores B. Seguim V.  |   a la] alla B. Seguim V.  |  Altisme] Altissme B. Seguim V.  |  
 la] lo VB. Esmenem la forma de l’article atenent a la concordança de gènere.  |  placat] platat B. Seguim V.  |  
 offenses] offences B. Seguim V.

 les ... bàlsem]  En el text llatí no es parla de «les vinyes de bàlsem», sinó de «les vinyes d’Enguedí» (VCC, 
45b), seguint Ct 1, 14: «El meu estimat és un raïm de flor d’henna de les vinyes d’Enguedí».  |   de ... nafres]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 45b).  |  - Fon ... offenses]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb 
certa llibertat: «Modus autem nativitatis Christi, figuratus est in virga Aaron, quae floruit et fructum 
amygdalinum protulit. Sicut enim virga illa mirabiliter contra naturam germinavit, sic Maria supra ordinem 
naturae mirabiliter Filium generavit. Virga Aaron protulit fructum sine plantatione; Maria genuit Filium sine 
virili commixtione. In testa amygdalina dulcis nucleus latebat, in testa carnis Christi dulcissima deitas 
abscondita fuit. In virga Aaron invenimus frondium viriditatem, florum suavitatem, et fructuum ubertatem; 
sic Maria habuit viriditatem virginitatis, suavitatem pietatis, et ubertatem perpetuae satietatis» (VCC, 45b).  |  
 galló]  Cada una de les parts en què està naturalment dividida la part comestible d’un fruit, grill.  |   que ... 
venia]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que desdibuixa el verset de 1Tm 2, 4: «quia omnes 
homines salvos fieri voluit» (VCC, 45b).  |  lo ... monarcha]  Cfr. amb el text llatí: «qui tunc toti mundo 
dominabatur» (VCC, 45b).   |  - Y ... terra]  Cfr. amb el text llatí: «Quod illa Caesari Octaviano monstravit, 
et Regem potentiorem ipso natum esse intimavit» (VCC, 45b).  |  - En ... Araceli]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 45b). 





[26. DE  LA GRANDESA DE  LA NATIVITAT DE  CRIST]

Considera y contempla, ànima devota, ab goig y alegria la solemnitat de aquest dia. 
Huy és nat lo rey Messies, Déu y home, Fill de Déu, rey del cel y de la terra. Huy lo 
fadrí tan desijat y lo Fill de la Verge és nat y donat a nosaltres. Huy lo Sol de justícia és 
exit dels núvols de les legals figures y ha’ns mostrat los seus raigs luminosos. Huy lo 
spòs de la Sgleya és exit del seu thàlem. Huy lo més bell de tots los fills dels hòmens ha 

mostrat al món la sua desijada cara. Huy és lo dia de la redempció nostra, de la 
reparació nostra, de la felicitat nostra. Huy és lo dia que·ls àngels fan general crida de la 
pau de Déu ab los hòmens hi al món la denuncien. Huy és apareguda la benignitat hi 
humanitat del Salvador nostre.

Diu sant Bernat: «Aparegué la divina potència en la creació de totes les cre- {38b} 

atures, la sapiència en lo govern y general orde, la benignitat y misericòrdia en la 
humanitat assunpta.»

Huy adoram a nostre Déu y Senyor en la carn nostra, y huy naixem ab ell germans y 
prohismes. La sua nativitat és principi de la nostra generació y spiritual vida. Huy 
concorren aquells dos miracles que tot enteniment excel·leixen: que Déu és nat y ha 

parit donzella. Y los profundes misteris de la incarnació ineffable en la lum de la 
nativitat se manifesten, perquè, la lum, ella·s manifesta, y en ella les altres coses se 
miren.

 lo] Hny B. Seguim V.  |  bell] bel B. Seguim V.  |   redempció] redemptió B. Seguim V.  |   al] al lo V. Seguim 
B.  |  denuncien] dennncien V. Seguim B.  |   humanitat] humanita B. Seguim V.  |  Salvador] Salvodor B. Seguim 
V.  |  - cre- ... atures] creaturel V. Seguim B.  |   assunpta] assumpta B. Seguim V.  |   naixem] uaixem V 
naixen B. Corregim les lliçons de V i B a partir del sentit del passatge.  |   generació] generatió B. Seguim V.  |  
 concorren] concoren B. Seguim V.  |  enteniment] enleniment B. Seguim V.

- Huy2 ... nosaltres] Is 9, 6: Parvulus enim natus est nobis, et filius datus est nobis, et factus est principatus 
super humerum ejus: et vocabitur nomen ejus, Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis, Pater futuri saeculi, 
Princeps pacis.  |   lo ... hòmens] Sl 44, 3:  Speciosus forma prae filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis; 
propterea benedixit te Deus in aeternum. Psalteri: «Gentil és en figura sobre tots los fills dels hòmens, 
abundantment és stada donada gràcia en los teus labis; per ço te ha beneït Déu eternament»  (López 
Quiles, 1985: 67).  |  - Huy ... nostre] Tt 3, 4: Cum autem benignitas et humanitas apparuit Salvatoris nostri 
Dei.

- Huy ... luminosos]  Cfr. amb el text llatí: «Hodie Sol justitiae, qui in nubibus erat, clare fulsit» (VCC, 
45b).  |   Sgleya]  Om.: «electorum caput» (VCC, 45b).   |  - de2 ... nostra2]  Cfr. amb el text llatí: «reparationis 
antiquae, felicitatis aeternae» (VCC, 45b).  |   denuncien]  Om.: «Hodie, ut cantat Ecclesia, per totum mundum 
melliflui facti sunt coeli» (VCC, 45b).  |  - Diu ... assunpta]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de 
tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, In nativitate Domini, sermó I: De fontibus 
Salvatoris (PL 183, col. 0115D).  |   y ... orde]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 45b).  |  - Huy ... vida]  
Cfr. amb el text llatí: «Hodie adoratus est Deus in similitudine carnis peccati. Hodie et nos cum Christo 
sumus congeniti, quia generatio Christi origo est populi Christiani» (VCC, 46a).  |   excel·leixen]  Om.: «et sola 
fides apprehendere potest» (VCC, 46a-b).  |   donzella]  Om.: «Hodie aliorum miraculorum claruit multitudo» 
(VCC, 46b).   |   miren]  Om.: «Merito ergo est ista dies gaudii et exultationis, ac laetitiae magnae nimis» 
(VCC, 46b).





ORACIÓ

Dolç Jesús, qui, de la humil serventa, tu, humil, est volgut nàixer, hi nat humilment, 
ab humils draps has volgut que t’enboliquen, y que axí, pobrelletament bolcat, te recline 
en lo pesebre: atorga’m, Senyor clementíssim, per la tua nativitat inexplicable, que yo 
comence a nàixer, començant novella vida; y axí, per menyspreu dels béns de aquest 

món, en pobres draps me enbolique, que no desige sinó les coses necessàries que puga 
sostenir la vida perquè a tu serveixca, y, stret en lo pesebre dels teus manaments y de la 
tua doctrina, repose. Y axí, humiliat, a tu, qui los humils acceptes, puga plaure. Y, puys 
te ha plagut per humilitat participar de la mortalitat mia, que·t plàcia en los cels yo 
participe de la divinitat tua. Amén.

 humilment] humiliment B. Seguim V.  |   humils] humilis B. Seguim V.  |  has] ha·ls B. Seguim V.  |  tenboliquen] 
emboliquen B. Seguim V.  |  recline] reclina B. Seguim V.  |   enbolique] embotique B. Seguim V.

 que ... bolcat]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 46sc).  |  - per ... plaure]  Cfr. amb el text llatí: «et sic sub 
habitu et pannis me religionis humiliari, ut inter arcta regularis disciplinae studia, velut in quodam praesepio 
reclinatus, ad culmen verae humilitatis valeam attingere» (VCC, 46sc).



DE  LA CIRCUNCISIÓ DEL SENYOR. CAPÍTOL X

[1. COM  ABRAAM  INTRODUÍ LA CIRCUMCISIÓ]

Huyt dies de la nativitat del Senyor se acabaven, que era lo temps que·l fadrí, segons 
la ley judaica, devia la circumcisió pendre, y nomenar lo seu nom Jesús, que «salvador» 
significa. Lo qual nom, quand l’àngel saludà la sua verge Mare, ja del cel lo portava, 

quand li dix: «Concebràs en lo ventre y parràs fill, y nomena- {38c} ràs lo seu nom 
Jesús.» Y dix a Joseff lo mateix àngel: «És del Sperit Sanct lo que la tua sposa té en lo 
ventre; parrà fill y nomenaràs lo seu nom Jesús.» Donchs, fon aquest nom ja prenunciat 
ans que la verge Mare concebés son Fill en lo ventre.

Pres la circuncisió principi en Abraam, lo gran patriarcha, en la qual li donà ampliació 

del seu nom la bondat divina. Ans de circuncís, Abram se nomenava, que «excels pare» 
significa; aprés, Abraam fon lo seu nom, que vol dir «de moltes gents pare». Y no 
solament Abraam, mas la venerable muller sua pogué meréixer que en lo nom fos 
ampliada: Sarahí era lo seu nom, que vol dir «princessa mia»; aprés se dix Sarra, que 
vol dir «princessa de totes les dones». Y axí, pres aquesta consuetud lo judaich poble, 

que·l dia de la circumcisió als fadrins los noms imposaven. Y aquest stil en lo infant 
Jesús servaren.

Començà lo Senyor en humiltat, que és rael de les virtuts y custòdia. Y pres la 
circumcisió scampant la sua sanch preciosa, perquè·s mostràs verdader salvador y 
prompte, y no prengués lo nom sens començar la paga, y, circumcís, en tot y per tot 

semblàs a sos avis en los defalts de natura humana, sens pecat ni ignorància.

 àngel] angle B. Seguim V.  |   patriarcha] patriareha B. Seguim V.  |   Abram] Abraam V. Seguim B.  |  
 circumcisió] circomcisió B. Seguim V.  |   humana] hnmana B. Seguim V.  |  ignorància] ignorència B. Seguim 
V.

- Huyt ... portava] Lc 2, 21: Et postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur puer, vocatum est 
nomen ejus Jesus, quod vocatum est ab angelo priusquam in utero conciperetur.  |  - Concebràs ... Jesús] 
Lc 1, 31:  Ecce concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum.  |  - És ... Jesús] Mt 1, 20-
21: Haec autem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis ei, dicens: Joseph, fili David, noli 
timere accipere Mariam conjugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est. Pariet autem 
filium: et vocabis nomen ejus Jesum: ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum.

 acabaven]  Om.: «utramque extremitatem computando» (VCC, 46a).  |   significa]  Om.: «quia in circumcisione 
solebat nomen imponi» (VCC, 46a).  |  5-9 Lo ... ventre]  Cfr. amb el text llatí la traducció amplificada de 
Corella: «quod scilicet nomen jam ante impositum est a Deo, vocatum, id est, praenuntiatum, est ab angelo 
priusquam in utero, scilicet Virginis conciperetur, de Spiritu Sancto» (VCC, 46a).  |   divina]  Om.: «Nam 
cum signaculo circumcisionis, augmentum et immutationem promeruit nominis» (VCC, 46a).  |   aprés]  Om.: 
«ob meritum fidei» (VCC, 46a).  |   princessa mia]  Cfr. amb el text llatí: «princeps mea et domus suae» (VCC, 
46a).  |   lo ... poble]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 46a).  |  poble]  Om.: «quod ad hujus rei imitationem» 
(VCC, 46a).





[2. DEL  PRIMER  MISTERI DE  LA CIRCUMCISIÓ: LA  IMPOSICIÓ DEL NOM  
JESÚS]

Dos grans misteris se contenen en lo present dia. Primerament, que·l nom de Jesús se 
publica, que eternament stava reservat en lo secret de la divina providència. Diu Esaïes: 
«Nou serà lo teu nom, que la boca del Senyor lo nomena.» Diu que seria nou per lo 
effecte de la salvació nostra.

Diu Orígenes: «Lo dolç nom de Jesús, de tota honor y adoració digníssim nom sobre 

tots los noms altres, no era decent cosa que·ls hòmens primer lo nomenassen, ni que 
primer al món lo publicassen, mas que primer lo nomenàs l’àngel, qui del cel lo 
portava.»

És aquest del Senyor nom propi, que segons la propietat natural de aquell de qui és se 
nomena: Jesús en hebraich «salvador» significa. Y, ab tot que altres de aquest nom ans 

del Senyor se nomenassen, però no·ls era propi {38d} axí com en lo Senyor, qui a tots 
universalment pot salvar y rembre. Als altres convenia per alguna salut particular que 
procuraven al poble, axí com Jesús Navé, que en altre nom Josué se nomena, que 
succehí en lo ducat a Moysés, y en la terra de promissió entroduhí lo judaich poble.

Però lo Senyor se diu Jesús perquè a ell sol és propi salvar-nos. Primerament, per la 

sua potència, y açò a la sua divinitat sguarda. Segonament, en quant home, però en 
divinal suppòsit, y açò de l’instant de la sua concepció li és propi, que mereixqué per a 
infinits mons sufficientment si tants se’n creaven. Terçament, en quant pagà en la creu 
lo rescat de natura humana, que fon la sua preciosa sanch y vida inestimable.

Diu sant Crisòstom: «Aquest divinal nom que Jesús se nomena no és novament 

imposat al Senyor en la sua naixença, mas eternament a la sua divinitat convenia; que 

 effecte] aeffecte B. Seguim V.  |   Orígenes] Orígines B. Seguim V.  |   primer] premer B. Seguim V.  |   làngel] 
l’ange B. Seguim V.  |   nom] uom B. Seguim V.  |  propietat] proprietat B. Seguim V.  |   altres] alrres B. 
Seguim V.  |   a] a add. B. Repetició innecessària. Seguim V.  |  entroduhí] entroduchí B. Seguim V.

 Nou ... nomena] Is 62, 2: Et videbunt gentes justum tuum, et cuncti reges inclytum tuum; et vocabitur tibi 
nomen novum, quod os Domini nominabit.

 que ... providència]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «quod ab aeterno erat sibi 
impositum, et ab Angelo (priusquam in utero conciperetur) vocatum. Angelus enim Gabriel, missus ad 
Mariam ait: Ecce concipies in utero, et paries filium, et vocabis, scilicet in circumcisione, nomen ejus Jesum 
[Lc 2, 21], scilicet a Deo Patre sibi impositum» (VCC, 46a).  |  - Diu ... nostra]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 46a).  |  - Diu ... portava]  Orígenes, Homiliae in Lucam, 14 (PG 13, col. 1833).  |  - mas ... portava]  
Cfr. amb el text llatí:  «sed ab excellentiori quadam majorique natura» (VCC, 46a).  |  - axí ... poble]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 46b), que al·ludeix a Sir 46, 1: «Josué, fill de Nun, va ser un guerrer valent, / 
successor de Moisés en la dignitat de profeta, / i fou, com diu el seu nom, / gran per a salvar els elegits del 
Senyor. / Castigà els enemics que s’havien alçat, / a fi de donar a Israel la seua heretat en possessió».  |  
- Primerament ... inestimable]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «Dicitur autem 
Salvator: primo, a potentia salvandi, et sic convenit ei hoc nomen ab aeterno. Secundo, ab habitu salvandi, et 
sic fuit impositum ab Angelo; et convenit ei a conceptionis suae principio. Tertio, ab actu salvandi, et sic fuit 
vocatum nomen in circumcisione; et convenit ratione passionis suae» (VCC, 46b).  |  -, Diu ... sua]  Font 
no localitzada. 





Jesús, que pròpiament «salvador» significa, a la sua divinitat és propi, qui principalment 
té poder de salvar-nos.»

Y per ço devem considerar de aquest nom les grans dignitats y excel·lències. 
Primerament, que eternament fon ordenat y consegrat en lo divinal consistori. 
Segonament, per nostre Senyor revelat a l’àngel. Terçament, desijat per los patriarches. 

Quartament, profetizat per los profetes. Quintament, per Josué, qui Jesús se nomenava, 
prefigurat, en guiar lo judaich poble. Sisenament, denunciat per l’àngel a la verge Mare. 
Setenament, a Joseff, quand de la sua verge sposa dubtava. Huytenament, publicat per la 
Senyora nostra. Novenament, imposat huy al Senyor per Joseff com a pare. Deenament, 
divulgat als pastors per los àngels. Onzenament, prycat y magnificat per los apòstols. 

Dotzenament, per los confessors scrit y declarat en diverses scriptures. Tretçenament, 
testificat per los martres. Quatorsenament, adorat per les vèrgens. Quinzenament, 
invocat per tots los pecadors per últim refugi.

Diu sant Agostí: «Entre·l nom de Jesús y de Crist és differència: Jesús és nom propi, 
axí com Johan, Martí o {39a} Pere; Crist és nom comú, axí com lo sobrenom que 

sobre·l nom propi se nomena.»
Crist «unctat» significa, y per ço no «jesuans», mas «cristians» és lo nom de 

nosaltres, que som unctats de la gràcia que de Jesús, cap nostre, devalla; mas no prenem 
lo seu nom propi, que axí cové a ell, que no algú altre. No prenen los aragonesos lo nom 
propi de son rey, que si ha nom Ferrando, ferrandins se nome[ne]n, mas, perquè és rey 

de Aragó, aragonesos se dien. Y perquè és rey Messies, que vol dir «unctat de 

 divinitat] divitat B. Seguim V.  |  principalment] prencipalment B. Seguim V.  |   devem] deven B. Seguim V.  |  
 prefigurat] prefigutat B. Seguim V.  |  denunciat] denuncia B. Seguim V.  |   publicat] puvlicat B. Seguim V.  |  
 apòstols] apòstola B. Seguim V.  |   vèrgens] verges B. Seguim V.  |   differència] diferència B. Seguim V.  |  
 Pere] Pera B. Seguim V.  |  és] est B. Seguim V.  |   ferrandins] ferrandís B. Seguim V.  |   Aragó] Arogó B. 
Seguim V.

 en ... consistori]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 46b).  |   a làngel]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 46b).  |  
patriarches]  Cfr. amb el text llatí: «patriarchis et patribus antiquis» (VCC, 46b).  |   en ... poble]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 46b).  |  7-8 Sisenament ... dubtava]  Corella divideix la raó sisena de l’original llatí en dues 
(sisena i setena), cosa que altera l’0rdre de les raons que s’hi addueixen a continuació. Cfr. amb llatí: «Sexto, 
ab Angelo Virgini et Joseph praenuntiatum» (VCC, 46b).  |   al Senyor]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 46b).  |  
com a pare]  Add. de Corella (cfr. amb (VCC, 46b).  |   als pastors]  Add. de Corella (cfr. amb (VCC, 46b).  |  
 Dotzenament ... scriptures]  Cfr. amb el text llatí: «Duodecimo, a confessoribus collaudatum» (VCC, 46b). En 
la VC aquesta raó figura després de la referida als màrtirs, que Corella tradueix a continuació.  |  
 Quatorsenament ... vèrgens]  Cfr. amb el text llatí: «Tredecimo, a sanctis virginibus tanquam oleum effusum 
praegustatum» (VCC, 46b).  |  12-13 Quinzenament ... refugi]  Cfr. amb el text llatí: «Decimoquarto, a fidelibus 
veneratum» (VCC, 46b).  |  - Diu ... nomena]  Sant Agustí, In epistolam Joannis ad Parthos tractatus 
decem, tractat III (PL 35, col. 2000).  |   axí ... Pere]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 46b).  |  15-16 Crist ... 
nomena]  Cfr. amb el text llatí: «sed nomen Christus, est nomen commune et sacramenti» (VCC, 46b).  |  
-, Crist ... nosaltres]  Cfr. amb el text llatí la versió de Corella, que tradueix el passatge amb certa 
llibertat i l’il·lustra amb un exemple proper al lector, al·ludint al nom que reben els habitants d’Aragó: «Item 
nomen Christus, est nomen gratiae; sed nomen Jesus est nomen gloriae. Sicut enim hic per gratiam 
baptismalem a Christo dicuntur Christiani, sic in coelesti gloria ab ipso Jesu dicemur Jesuitae, id est, a 
Salvatore salvati. Et quanta est differentia inter gratiam et gloriam, tanta differentia potest dici inter nomen 
Jesus et Christus» (VCC, 46b).





sobreabundant gràcia», cristians, que vol dir «unctats de la sua gràcia», nos diem 
nosaltres.

Moralment, diu Beda: «Axí com lo Senyor en la circumcisió pres lo nom de Jesús, 
que li és propi, axí los seus elets en la sua spiritual circumcisió, que serà en la glòria, 
aquest nom participen; que axí com de aquest nom Crist són dits cristians per gràcia, axí 

de aquest nom, Jesús, que «salvador» significa, seran dits salvats per glòria. E, axí com 
aquest nom fon imposat al Senyor ans que fos concebut en lo immaculat ventre de la sua 
verge mare, axí lo nom de glòria en la sua predestinació fon imposat als seus elets, ans 
que la santa mare Sgleya per fe y caritat los conceba.»

Aquest és nom sobre tots los altres, ni és nom algun altre en lo qual se puguen salvar 

los hòmens.
Diu sant Bernat: «Aquest nom és mel en la boca, melodia en les orelles, goig en lo 

cor y alegria; nom que semblant a oli resplandeix quand lo pryquen. És past de la nostra 
ànima quand en ell pensa, conforta quand lo invoquen, leva la dolor quand de tal oli la 
nostra dolor se uncta.»

Diu Petrus de Ravenna: «Aquest és lo nom que dóna als cechs vista, als sords ohida, 
als coixos que acaminen, als muts que parlen, als morts vida, y lança dels humans 
cossos tota la potestat dels diables.»

Diu sant Ancelm: «Jesús és nom dolç, nom delectable, nom que·l pecador conforta, 
nom de certa y benaventurada sperança. Donchs, tu, dolç Jesús, sies-me Jesús.»

És poderós aquest nom sobre tots los altres, segons aquell parlar de l’Apòstol: 
«Vosaltres sou {39b} lavats, sou santificats, sou justificats en lo nom de Jesús, Déu y 

 diem] dien B. Seguim V.  |   Moralment] moralement B. Seguim V.  |   circumcisió] circumcissió B. Seguim V.  |  
 participen] participeren B. Seguim V.  |   als] al B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   tots] tos B. 
Seguim V.  |   nom] non B. Seguim V.  |   nom] non B. Seguim V.  |  que] qeu B. Seguim V.  |  pryquen] 
preÿquen B. Seguim V.  |   nom] non B. Seguim V.  |   benaventurada] benanenturada B. Seguim V.  |  
 santificats] sanctificas B. Seguim V.

 Aquest ... altres] Fl 2, 9: Propter quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen, quod est super omne 
nomen.  |  10-11 ni ... hòmens] Ac 4, 12: et non est in alio aliquo salus. Nec enim aliud nomen est sub caelo 
datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri.  |  -, Vosaltres ... nostre] 1Co 6, 11: Et haec quidam 
fuistis: sed abluti estis, sed sanctificati estis, sed justificati estis in nomine Domini nostri Jesu Christi, et in 
Spiritu Dei nostri.

- Moralment ... conceba]  Beda, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.II (PL 92, cols. 0338A-B).  |   que ... 
glòria]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 46b).  |   per gràcia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 46b).  |  5-6 axí2 ... 
glòria]  Cfr. amb el text llatí: «ita a Salvatore vocentur salvati» (VCC, 46b).  |  - E ... conceba]  Cfr. la 
traducció de Corella, feta amb certa llibertat, amb l’original llatí: «Quod etiam nomen eis non solum 
priusquam in utero Ecclesiae, per fidem conciperentur, sed ante secula a Deo vocatum est» (VCC, 46b).  |  
- Diu ... uncta]  Sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica canticorum, sermó XV: Qualiter nomen 
Jesus est medicina salubris fidelibus Christianis in omnibus adversis (PL 183, col. 0847A).  |  - de ... 
ànima]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 47a).  |  - conforta ... uncta]  Cfr. amb el text llatí: «lenit et ungit 
invocatum» (VCC, 47a).  |  - Diu ... diables]  Sant Pere Crisòstom, Sermones, sermó CXLIV: De eadem 
[De Annuntiatione Mariae Virginis] (PL 52, cols. 0586B-C).  |  - Diu ... Jesús2]  Sant Anselm de 
Canterbury, Meditationes et orationes, meditació II: De terrore judicii, ad excitandum in se timorem (PL 158, 
cols. 0724C-0725A). 





Senyor nostre.» Té lo nom de Jesús virtut que lava les nostres culpes, virtut que·ns 
sanctifica donant-nos la gràcia, virtut que de tot nos justifica. En aquest nom, tots los 
genolls dels cels, de la terra y dels inferns se encorben. Aquest nom, qualsevol que de 
cor lo invoque, spere que atenyerà la salut eterna. Ell mateix, Jesús, diu a nosaltres: 
«Qualsevol cosa que demanareu en lo meu nom vos donarà mon Pare.»

Donchs, totes les nostres oracions en aquest nom deuen ésser fundades, y per ço les 
oracions de la santa Sgleya en aquest nom finen. Y aquell qui en aquest nom no demana 
no pot res atényer, y si res que mal sia demana, en aquest nom no u demana.

Pròpiament, donchs, lo Senyor Jesús se nomena, perquè, sinó en lo seu nom, salut 
no·s troba, y fora del seu nom és impossible que·s trobe. Y per ço, diu ell mateix, Déu 

hi Senyor nostre: «Yo só alfa y o», que vol dir «fi e principi»; que axí com per lo Verb 
etern, parlant lo Pare, són produhides totes les creatures, axí per lo Verb encarnat són 
reparades, y pervenen a la fi que desigen.

[3. DEL  SEGON MISTERI D’AQUEST  DIA: LA  PRIMERA EFUSIÓ  DE SANG  
DE  CRIST]

Lo segon acte de aquest solemne dia és que·l Senyor Jesús huy ha començat scampar 
la sua sanch preciosa. Huy comença soferir per nosaltres lo Anyell sens màcula; 

comença per nostres pecats sostenir dolorosa pena. Y en edat tendra sentí dolor dura y 
scampà piadoses làgremes, quand lo coltell del sacerdot li tallava la sua carn delicada. Y 

 virtut] virtuts BV. Modifiquem el nombre del mot tenint en compte la redacció del passatge i seguint el text 
llatí: «Habet enim nomen Jesu virtutem ablutivam» (VCC, 47a).  |  1-2 que·ns ... virtut] om. B. Seguim V. Cfr. 
amb el text llatí: «virtutem ablutivam, quoad peccati maculam; virtutem sanctificativam, quoad ad culpam; et 
virtutem justificativam, quoad reatum» (VCC, 47a).  |   demanareu] demanereu B. Seguim V.  |  donarà] donerà 
B. Seguim V.  |   oracions] oraciones B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |  nom] non B. Seguim V.  |  
nom] non B. Seguim V.  |   u] om. B. Seguim V.  |   les] led V. Seguim B.  |   ha] a B. Seguim V.  |   scampà] 
scampar V scanpar B. Esmenem el temps del verb atenent a la consecutio temporum del passatge.

- En ... encorben] Fl 2, 10: ut in nomine Jesu omne genu flectatur caelestium, terrestrium et infernorum.  |  
- Aquest ... eterna] Rm 10, 13: Omnis enim quicumque invocaverit nomen Domini, salvus erit. Ac 2, 21: Et 
erit: omnis quicumque invocaverit nomen Domini, salvus erit.  |   Qualsevol ... Pare] Jn 14, 13: Et quodcumque 
petieritis Patrem in nomine meo, hoc faciam: ut glorificetur Pater in Filio. Veg. també Jn 15, 16; 16, 23.  |  
 Yo ... principi] Ap 1, 8: Ego sum alpha et omega, principium et finis, dicit Dominus Deus: qui est, et qui erat, 
et qui venturus est, omnipotens. Veg. també Ap 21, 6; 22, 13.

 justifica]  Om.: «Cum igitur tria sunt in peccato, scilicet macula, culpa et reatus, patet quod quoad omnia ista 
peccatum remittitur per nomen Jesu. Unde dicit Joannes: Remittuntur vobis peccata, propter nomen ejus» 
[1Jn 2, 12] (VCC, 47a).  |   finen]  Om.: «dicendo: Per Christum Domimim nostrum, vel aliquid simile» (VCC, 
47a).  |  7-8 Y ... demana2]  Cfr. amb el text llatí. «In hoc nomine ille non petit, qui contra Dei dispositionem, et 
contra suam vel aliorum salutem petit; imo vero qui taliter petit, contra hoc nomen eum petere dubium non 
est» (VCC, 47a).  |   y ... trobe]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 47a).  |   o]  Llegiu «omega».  |   preciosa]  
Om.: «cum ipsius caro cultello incideretur lapideo» (VCC, 47a).   |  -, Y ... decorria]  Cfr. amb l’original 
llatí la traducció de Corella, que reforça el patetisme de l’escena: «Non solum enim in virili, sed etiam in 
infantili aetate sanguinem suum pro nobis voluit fundere. Ploravit autem puer Jesus hodie, propter dolorem 
quem in carne sensit; nam veram carnem et passibilem, sicut caeteri homines habuit. Sed eo plorante, 
credisne quod mater potuerit lacrymas continere? Ploravit ergo, et ipsa» (VCC, 47a).





ensemps tallava y travessava l’ànima de la verge Mare, mirant la sanch de son Fill, que 
ja·l rubricava y fins als peus decorria.

Contempla, o, ànima devota!, pensa y mira com si present ho mirasses, com passà 
aquella nit la verge Mare, sperant que per lo matí la carn de son Fill seria circumcisa. 
Quin dolorós coltell primer la sua ànima que la carn de son Fill tallava, quand véu lo 

raor en la mà del sacerdot que circumcir lo volia! O, dolorada Mare donzella, quand 
desbolcava lo Fill perquè la carn sua pura, ne- {39c} ta, verge, li tallassen! Tots 
ploraven mirant les làgremes de la dolorada Mare.

Besa lo Fill y los ulls als seus ulls acosta, y la boca a la boca. Mesclen los plors, los 
sanglots y les làgremes odorants, aromàtiques sobre tots los perfums, gomes y 

bàlsem[s]. Plega la sanch de son Fill la piadosa Mare, y fa que sia més clara ab les fonts 
dels seus ulls que sobre la sanch destil·len. Stoja hi guarda aquella carn puríssima de les 
sues puríssim[e]s sanchs, hi dins lo seu verge ventre criada. O, com agrament plorava 
l’infant Déu home al tallar de la carn tendra! O, si veyes com lo afalaga la Mare, com lo 
enbena, com lo bolca, com li dóna la mamella! Atentes staven les angèliques jerarchies, 

los ayres, los cels y les planetes a veure tanta cura, tanta modèstia, tan dolorós y humil 
plànyer; paraules de tan piadosa armonia que les tigres mourien a dolre.

De aquesta carn del Senyor circumcisa, alguns opinen que és en Roma, en la sgleya 
de Santa santorum; altres dien que·l Senyor la pres en la sua resurrectió gloriosa, y que 
lo senyal de la circumcisió reservà, axí com los senyals resplandents de les altres nafres.

Scampà lo Senyor en aquest món sanch deu vegades. En la circumcisió la primera, y 
fon de nostra redempció principi. En la oració dins l’ort la segona, y fon concordar-se ab 

 mirasses] miraces B. Seguim V.  |   primer] priner B. Seguim V.  |  carn] om. B. Seguim V.  |   donzella] donyella 
B. Seguim V.  |   Besa] Bela B. Seguim V.  |  als] al B. Seguim V.  |   perfums] perfons B. Seguim V.  |   y] la 
add. B. Seguim V.  |  fonts] fons B. Seguim V.  |   jerarchies] jerarches B. Seguim V.

- Contempla ... dolre]  El traductor valencià s’allunya en aquest punt de l’obra original: omet part del 
contingut del text paral·lel de la VCC, que es tanca amb una citació de sant Bernat, i, estimulat per la crida a 
la compassió que inicia el passatge ludolfí, ofereix un fragment contemplatiu de bellíssima factura. Cfr. amb 
el text llatí: «Compatere et tu sibi, et plora etiam cum eo, quia hodie ipse fortiter ploravit. Nam in 
solemnitatibus istis multum gaudere debemus, propter salutem nostram quam quaesivit, sed multum compati 
et dolere, propter suas angustias, quas pro nobis sustinuit. Multum etiam ex hoc admirari debemus ad 
tolerandum poenas pro peccatis propriis, cum cernimus ipsum tantas tolerasse pro alienis. Unde Bernardus: 
“Quis non erubescat refugere multo minores poenas pro peccatis suis, cum noverit Christum tanta pertulisse, 
non pro suis, sed alienis?”» (VCC, 47a). El passatge de sant Bernat prové de Sermones de tempore et de 
sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, In psalmum XC, sermó VI (PL 183, cols. 0197D-0198A).  |  
 raor]  Instrument de tall molt fi que era usat per a afaitar els pèls, la barba, etc. (DCVB, s.v. raor).  |   paraules 
... dolre]  És a dir, que mouria a pietat a les feres salvatges. Veg. altres usos d’aquesta hipèrbole en 
p. 271,15-18; també en el Quart: «Girà’s, lavors, lo Senyor a la gent iníqua, e dix-los ab gest humil, mansuet, 
benigne, que a pietat a les tigres poguera moure» (f. 17c); i «Semblant a verdadera morta anava la dolorosa 
Mare, demanant e mirant hon son Fill poguera veure ab veus lamentables que·ls leons e tigres a dolor 
pogueren moure e les pedre[n]yeres obrir e fendre» (f. 35a).  |  - De ... nafres]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 47a).  |   deu]  En l’original llatí s’afirma que van ser sis vegades (cfr. amb VCC, 47a).  |   dins lort]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 47a).  |  22-182,1 y ... divina]  Cfr. amb el text llatí: «et hoc fuit nostrae 
redemptionis desiderium» (VCC, 47a-b).





la voluntat divina. Terçament, com fon açotat en lo pretori, hon mostrà suma obediència. 
Quartament, quand lo coronaren de spines per la nostra gran supèrbia.

Quintament, quand a la creu lo despullaren, que a la carn tenia pegada la roba, hon 
sentí dolor y vergonya excessiva. Sisenament, quand la mà dreta ly clavaren, mostrant la 
sua liberal magnificència. Setenament, al clavar de la squerra, significant que per los 

pecadors moria. Huytenament y novena, quand los dos peus li travesaren, per los passos 
de nostres primers pares al vedat arbre. Deenament, quand ja mort li obrí lo costat lo 
cavaller ab la lança, d’on emanaren els en- {39d} güents de nostres nafres, y fon uberta 
la porta del celestial Regne.

Considera y mira, ingrata racional creatura, quantes vegades y quanta sanch lo Senyor 

ha scampat per nosaltres. Y, perquè viu no l’avia scampada tota, volgué mort scampar la 
que restava. Hon són, donchs, les nostres làgremes? Hon són los plors y lamentacions 
tristes? Hon són les gràcies que referim al Déu y Senyor nostre de redempció tan 
copiosa. «Veniu –diu lo psalmista– adorem aquest Senyor, plorem y prostem-nos davant 
ell en terra. Ell nos ha fet y refet, hi és copiosa la redempció nostra.» Tota la sua 

preciosa sanch ha scampada, y una sola gota hi bastava.

 ly] li B. Seguim V.  |   els] les VB. Esmenem la forma del determinant atenent a la concordança de gènere.  |  
 Senyor] Senyora B. Seguim V.  |   redempció] rendepció B. Seguim V.  |   refet] refert VB.

- Veniu ... refet] Sl 94, 6: Venite, adoremus, et procidamus, et ploremus ante Dominum qui fecit nos. 
Psalteri: «Veniu, adorem, e postrem-nos, e plorem davant lo Senyor qui·ns ha fet» (López Quiles 1985: 
107).  |   hi ... nostra] Sl 129, 7: quia apud Dominum misericordia, et copiosa apud eum redemptio. Psalteri: 
«que tostemps té present la misericórdia [sic], e tostemps té present la sobreabundant e copiosa redempció» 
(López Quiles 1985: 137).

- Terçament ... supèrbia]  Cfr. amb el text llatí la traducció de les causes tercera i quarta, que Corella 
amplifica: «Tertio, in flagellatione, et quarto in coronatione; et hoc fuit nostrae redemptionis meritum; quia 
livore ejus sanati sumus [Is 53, 5]» (VCC, 47b).  |  - Quintament ... excessiva]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 47b).  |  - Sisenament ... arbre]  Els vessaments de sang que el traductor valencià detalla en sisé, seté i 
huité lloc constitueixen una amplificació del text llatí, que parla, en general, del vessament que té lloc durant 
la crucifixió: «Quinto, in crucifixione, et hoc fuit nostrae redemptionis pretium, tunc enim quae non rapuit 
exsolvebat» (VCC, 47b).  |  - Deenament ... Regne]  Cfr. amb el text llatí, que Corella resol defugint la 
literalitat: «Sexto, in lateris apertione, et hoc fuit nostrae redemptionis sacramentum, per quod figuravit, nos 
per aquam baptismatis debere mundari: qui quidem baptismus habiturus erat efficaciam a sanguine Christi» 
(VCC, 47b).  |   Regne]  Om.: «Per primum docemur nos spiritualiter circumcidere, et peccata abjicere. Per 
secundum, mentis angustiam pro salute nostra sustinere. Per tertium, carnem nostram domare. Per quartum, 
animam nostram virtutibus ornare. Per quintum, membra nostra mandatis Dei ligare. Per sextum, vulneratum 
cor in charitate Dei habere» (VCC, 47b).  |  - Y ... restava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 47b).   |   diu 
lo psalmista]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 47b).  |  - Tota ... bastava]  Cfr. la traducció abreujada de 
Corella amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a sant Bernat de Claravall: «ut enim ait Bernardus: 
“Suffecisset ad redemptionem orbis una pretiosissimi sanguinis gutta, sed data est copia, ut in beneficii 
recordationem virtus diligentis claresceret, copiosa enim apud eum redemptio”» (VCC, 47b). El passatge, que 
no hem localitzat en l’obra bernardiana, figura en sant Pere Damià, Sermones ordine mensium servato, sermó 
XLVII: De exaltatione sanctae crucis (PL 144, col. 762B).





[4. DEL  MOTIU PER  QUÈ FOU  INSTITUÏDA  LA CIRCUMCISIÓ]

Fon donada, axí com havem dit, la circuncisió a Abraam, gran patriarcha, que fos 
distint dels gentils en aquell senyal, axí com era distinct en la creença; y que lo poble 
que d’ell naxeria fos poble conegut special sots la divina amor hi custòdia; y perquè 
morint en les batalles los coneguessen hi·ls donassen sepoltura. Y, per ço, en lo desert, 
que distincts de les altres nacions vivien, no foren circumcisos.

Fon encara donada per remey de la original culpa, axí com en nosaltres lo baptisme; 
hi protestava aquell qui la rebia servar la ley judaica, axí com protestam en lo baptisme 
la sacrosanta ley evangèlica. Era senyal que en la carn los feya distincts dels altres, 
perquè en carn d’ells devia nàixer Jesús, Déu y home, y per ço durava fins a la sua 
naixença y cessava aprés la sua venguda.

[5. DE  LES DEU RAONS PER  QUÈ CRIST VOLGUÉ  SER  CIRCUMCÍS]

Volgué lo Senyor ésser circumcís per moltes causes, encara que no fos a la Ley 
subjecte. Primerament, perquè mostràs que del linatge de Abraam devallava. 
Segonament, perquè de no rebre’l los juheus alguna excusa no tinguessen. Terçament, 
per aprovar la Ley que ell havia donada fins que ell promulgàs la nova. Quartament, per 
donar-nos exemple de humilitat y obediència. Cinquenament, perquè la Ley que havia 

donat als hòmens no la dexàs ell, home. Sisenament, perquè portant sobre si la càrrega 

 creença] creenca B. Seguim V.  |   durava] dursva B. Seguim V.  |   devallava] devallave B. Seguim V.  |  
 humilitat] humiliat B. Seguim V.

- Fon ... circumcisos]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Ut autem dictum est, ritus 
et religio circumcisionis ab Abraham sumpsit exordium; quia primus unius Dei confessus est fidem, et in 
signum hujus primo accepit circumcisionem, quae fuit signum distinguens fideles ab infidelibus. Credens 
enim Abraham, adhuc in praeputio positus, filium se habiturum, quem Deus ei promisit, hujus rei signum 
circumcisionem accepit, ut quod credens justificatus cerneretur. Fuit ergo data et instituta circumcisio, 
primum propter meritum fidei Abrahae, ut sicut fide distabat a nationibus caeteris, sic distaret etiam signo 
circumcisionis. Item ut populus qui ex eadem progenie nasciturus erat, per circumcisionis signum peculiaris 
Deo agnosceretur, et ab aliis nationibus discerneretur, ac semen ejus, qui credens Deo hoc ipsum acceperat, 
esse sciretur. Item ut si qui ex eodem populo in praelio corruissent, hoc signo circumcisionis inter gentes 
cogniti, quia de stirpe sancta descenderant, sepulturae traderentur. Et ideo in eremo non circumcidebantur, ubi 
soli sine gentibus conversabantur» (VCC, 47b).  |   axí ... baptisme]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 47b).  |  
baptisme]  Om.: «et ad repressionem concupiscentiae carnalis» (VCC, 47b).   |   evangèlica]  Om.: «et per 
professionem illam disponebantur ad istam» (VCC, 47b).  |  8-10 Era ... venguda]  Cfr. la traducció de Corella 
amb el text llatí: «Circumcisio igitur praeteriti temporis mandatum fuit, et signum promissi Christi, quam 
usque ad Christum oportuit auctoritatem habere, ut tamdiu curreret, donec nasceretur promissus Abrahae; quo 
nato, et promissione impleta, oportuit circumcisionem et signum promissionis cessare. Unde fiebat cultris 
petrinis, quia petra erat Christus» (VCC, 47b).  |  - encara ... subjecte]  Cfr. amb el text llatí: «tanquam si 
esset legi subjectus» (VCC, 47b).  |   devallava]  Om.: «qui circumcisionis mandatum accepit, et cui de Christo 
repromissio facta est» (VCC, 47b).  |   Segonament ... tinguessen]  Cfr. amb el text llatí, que el traductor valencià 
abreuja: «Secundo, ut patribus assimilatus, Judaeis satisfacere, ac scandalum et omnem excusationem in se 
non credendi, et eum non recipiendi ipsis auferret» (VCC, 47b).  |   obediència]  Om.: «praeceptum legis (cui 
tamen subjectus non erat) observando» (VCC, 48a).  |   home]  Om.: «et qui in similitudine carnis peccati, 
non autem in carne peccati venerat, remedium quo caro peccati mundari consueverat, non respueret» (VCC, 
48a).





de la Ley, ne descarre- {40a} gàs a nosaltres. Setenament, perquè en edat tendra 
començàs scampar la sua sanch preciosa. Huytenament, perquè verificàs que tenia 
verdadera carn humana, contra los heretges que dirien que tenia cors fantàstich. 
Novenament, per donar de castedat figura y retgla, dexant les carnals concupiscències. 
Deenament, per mostrar que·l rey Messies donaria ley spiritual contra totes les 

mundanes y terrenals concupiscències.

[6. COM  EL  BAPTISME  SUBSTITUÍ  LA CIRCUMCISIÓ]

Tenim de present lo baptisme ab major gràcia y menor pena. Venint lo fruyt del 
baptisme, la flor de la circumcisió és enmarcida y seca.

Diu sant Gregori: «Lo que val en nosaltres l’aygua del baptisme, valgué en los 
antichs, per los chichs, la fe sola; per los grans, la virtut del sacrifici; o la circumcisió, 

per aquells qui del linatge de Abraam devallen.»
Diu Beda: «Aquell mateix remey era circumcisió contra la original màcula que huy és 

l’aygua del baptisme. Però no donava a Parahís entrada, perquè la porta encara no era 
uberta, la qual, per la mort e passió de Jesús, obrir se devia.»

Feya’s la circumcisió en aquella part humana en la qual més senyoreja la nostra 

concupiscència, y per la qual la generació nostra, del pecat original infecta, se 
multiplica. Donchs, allí hon la via de pecat se troba, allí és convenient cosa lo remey de 
pecat se aplique.

 castedat] casteda B. Seguim V.  |  carnals] carnales B. Seguim V.  |  concupiscències] concupicències B. Seguim 
V.  |   baptisme] baptissme B. Seguim V.  |  gràcia] gàcia B. Seguim V.  |  menor] memor B. Seguim V.  |   baptisme] 
baptissme B. Seguim V.  |   la] la add. B. Repetició innecessàtia. Seguim V.  |  virtut] virtud B. Seguim V.  |  
sacrifici] sacrificio B. Seguim V.  |   circumcisió] circumtició B. Seguim V.  |  la] lo VB. Esmenem la forma del 
determinant atenent a la concordança de gènere.

 nosaltres]  Om.: «quia factus est sub lege, ut eos qui sub lege erant redimeret» [Ga 4, 4-5] (VCC, 48a).  |  
1-2 Setenament ... preciosa]  Cfr. amb el text llatí: «Septimo, ut pro nobis sanguinem suum non solum in aetate 
virili, sed etiam in infantia funderet, et tempestive pati inciperet» (VCC, 48a).  |   castedat]  Om.: «quae a 
circumcisione actus illius membri est» (VCC, 48a).  |  - Deenament ... concupiscències]  Cfr. amb el text 
llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Decimo, ut in ipso carnalis circumcisionis finem, et spiritualis 
exordium haberet, et nos fore spiritualiter circumcidendos demonstraret, ut enim Apostolus ait: “Finis legis 
Christus ad justitiam omni credenti”» [Rm 10, 4] (VCC, 48a).   |   pena]  Om.: «nam gratia Baptismi 
superveniens carnis circumcisionem evacuavit» (VCC, 48a).   |  - Diu ... devallen]  Sant Gregori Magne, 
Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, primera part, l.IV, c.III  (PL 75, col. 0635B).  |  - Diu ... 
devia]  Beda, Homiliae, l.I, homilia X: In die festo circumcisionis Domini  (PL 94, cols. 0054B-C). Cfr. la 
traducció de Corella, que segueix la VC, amb la font original del passatge que ofereix la PL, en què no figura 
l’al·lusió a la sang redemptora de Crist:  «quia idem salutiferae curationis auxilium circumcisio in lege contra 
originalis peccati vulnus agebat, quod nunc baptismus agere revelatae gratiae tempore consuevit, excepto 
quod regni coelestis januam necdum intrare poterant, donec adveniens benedictionem daret, qui legem dedit, 
ut videri posset Deus deorum in Sion, tantum in sinu Abrahae post mortem beata requie consolati supernae 
pacis ingressum spe felici exspectabunt».





[7. DEL  SIGNIFICAT DE  LA  CIRCUMCISIÓ,  MORALMENT]

La circumcisió de la carn significa que deu ésser la nostra ànima circumcisa de pecats 
y vicis. Volgué lo Senyor la circumcisió pendre, per mostrar-nos que dexàssem totes les 
coses supèrflues, tots los pecats y vicis.

Diu sant Bernat: «Dos circumcisions devem fer en nosaltres: una interior, l’altra 
defora. La interior stà en tres coses: en la cogitació, que sia santa; en la affectió, que sia 

pura; en la intenció, que sia recta. La de fora, per lo semblant, tres coses la celebren: lo 
vestir, que sia ab honestat rahonable; los actes, que no sien reprensibles; les paraules, 
que no sien supèrflues.»

Devem, donchs, ésser circumcisos en lo cor de cogitacions inmundes, de juhins fal- 
{40b} sos y temeraris, de intencions y affections iniques; que hajam temor que davant 

Déu lo nostre cor pense lo que havem vergonya obrar davant los hòmens.
Devem ésser circumcisos en la nostra lengua de paraules deshonestes, maldients, 

superbes, ocioses, que de qualsevol mínima paraula ociosa, axí com de qualsevol 
cogitació, havem a donar compte.

Devem encara ésser circumcisos de tots los senys y parts del cors nostre, abstenint-

nos de totes les coses prohibites, il·lícites, voluptoses y supèrflues. Y no solament de les 
culpables, mas de totes aquelles que a pecar nos conviden, que si no·ns apartam de les 
occasions que a pecar nos porten, que no pequem és impossible.

[8. DE  LA RAÓ PER  QUÈ  ES FEIA LA CIRCUMCISIÓ EL  DIA HUITÉ]

Feya’s la circumcisió lo huytén dia, en lo qual dia serà la general resurrectió nostra, 
quand la nostra ànima, de vicis y pecats circumcisa, y totes les parts del nostre cors, de 

totes superfluïtats mundes y glorificades, serem renovats en inmortal vida; lo huytén 
dia, que serà diumenge, que fon del món lo primer dia. Començà lo món en diumenge, y 
resuscità lo Senyor en diumenge, y en diumenge serà la general resurrectió nostra.

 devem] denem B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   Devem] Deven B. Seguim V.  |  donchs] donhs B. 
Seguim V.  |   temor] tamor B. Seguim V.  |  davant] davent B. Seguim V.  |   havem] haven B. Seguim V.  |  
 circumcisos] circumsisos B. Seguim V.  |   circumcisos] circomcisos B. Seguim V.  |   prohibites] prohibitis B. 
Seguim V.  |  voluptoses] voluptoses B. Seguim V.  |   pequem] pequen B. Seguim V.  |  impossible] inposible B. 
Seguim V.

- de1 ... compte] Mt 12, 36: Dico autem vobis quoniam omne verbum otiosum, quod locuti fuerint 
homines, reddent rationem de eo in die judicii.

 vicis]  Om.: «et ideo debemus circumcisionem spiritualem in omnibus intus et extra habere, et ex omni parte 
spiritualiter vitiis circumcisi esse» (VCC, 48a).  |  - Diu ... supèrflues]  Sant Bernat de Claravall, Sermones 
de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de diversis, sermó XXXII: De triplici judicio, proprio, 
humano et divino (PL 183, cols. 0625B-C).  |   que ... rahonable]  Cfr. amb el text llatí:  «ne sit notabilis» (VCC, 
48a).  |   hòmens]  Om.: «quia quae dicta vel facta hominibus, haec sunt cogitationes Deo» (VCC, 48a).  |  
 compte]  Om.: «in die judicii» (VCC, 48b).  |   Feyas ... dia]  Cfr. amb el text llatí: «Tali circumcisione omnia 
vitia et peccata tolluntur et excluduntur, unde et octavo die circumcisio merito fiebat» (VCC, 48b).  |   que ... 
diumenge]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 48b).





Sis edats de aquest món corren, en les quals és mester que treballem per atényer la 
eterna glòria. La setena edat és de les ànimes que·n Parahís ja reposen. La huytena serà 
lo dia de la general resurrectió, eternament duradora.

Devem, donchs, squivar tots nostres pecats y culpes, perquè de totes les parts del 
nostre cors siam spiritualment circumcisos. Tantes vegades és circumcís lo cor de 

l’home quand se penit de les sues culpes en lo sagrament de penitència.

[9. DE LES HUIT  IL·LUMINACIONS QUE  PRECEDEIXEN LA  CIRCUMCISIÓ  
DE  L’ÀNIMA,  MORALMENT]

[A] aquesta circumcisió deuen precehir set il·luminacions divines. Primerament, que·l 
pecador considera la divina justícia. Segonament, regoneix la sua culpa. Terçament, se 

 treballem] traballem B. Seguim V.  |  atényer] aténier B. Seguim V.  |   Devem] Deuven B. Seguim V.  |  
 circumcisos] circomcisos B. Seguim V.  |  vegades] vehades B. Seguim V.  |  circumcís] circumsís B. Seguim V.  |  
 culpes] calpes B. Seguim V.  |  sagrament] sagramet B. Seguim V.  |   deuen] deueu B. Seguim V.  |  precehir] 
precheir B. Seguim V.  |  il·luminacions] il·luminaciones B. Seguim V.  |   culpa] cnlpa B. Seguim V.

- en ... glòria]  Cfr. amb el text llatí: «in quibus pro Deo laboribus insistere, et pro adipiscenda sempiterna 
requie ad tempus operari necesse est» (VCC, 48b).  |   La ... reposen]  Cfr. amb el text llatí: «Septima aetas non 
in hac, sed in alia vita quiescentium usque ad tempus resurrectionis omnium» (VCC, 48b). El mateix 
fragment es troba expressat en el Terç: «Sanct Matheu e sant March posen VI dies, sanct Luch huyt, no sens 
misteri, que aprés de les sis edats de aquest món les ànimes santes en la glòria ja reposen, e setena edat 
porten, que aprés, en la edat huytena, cobraran los gloriosos còssors; se’n pujaran al cel ab lo general Jutge.» 
(f. 2a-b).  |   duradora]  El traductor valencià omet a continuació aquest passatge del text llatí, en què figuren 
dos fragments deguts al papa Pius I i a Beda el Venerable: «Tunc autem non solum circumcisi, sed omnibus 
ab eis peccatis abscisis, mundi et immaculati aeternum nomen Sancti suscipient et hereditatem. Qui ergo mala 
et vana cogitare, vel loqui aut facere non appetit, iste interius et exterius perfecte circumcisus est. Parum 
autem prodest circumcisum esse, ex parte una et non ex alia, ut enim ait Pius Papa: “Nihil prodest homini 
jejunare et orare, et alia religionis bona agere, nisi mens ab iniquitate, et ab obtrectationibus lingua 
prohibeatur”. Nihil quidem prodest, scilicet quantum ad vitam aeternam; prodest enim quantum ad 
temporalia. Unde et Beda: “Nemo sane cum circumcisionem praedicari audierit, unius solum membri 
continentiam autumet imperari, quasi vel a fornicatione tantum abstinentem, vel licito matrimonio 
temperanter utentem, vel virginitate gloriosum existere absque aliarum virtutum adjunctione sufficiat, et non 
omnium potius quos corde, vel corpore gestamus sensuum castigationem praecipi. Ille itaque vera 
circumcisione mundatus est, qui obturat aures suas ne audiat sanguinem, et claudit oculos suos ne videat 
malum [Is 33, 15]; qui custodit vias suas ne delinquat in lingua sua [Sl 38, 2], et attendit sibi ne gravetur cor 
ejus in crapula et ebrietate [Lc 21, 34]; qui lavat inter innocentes manus suas [Sl 25, 6], et ab omni via mala 
prohibet pedes suos [Sl 118, 101], qui super omnia castigat corpus suum et servituti subjicit [1Co 9, 27]; 
omnique custodia servat suum cor, quoniam ex ipso vita procedit [Pr 4, 23]. Sed et ipsa bona actio sua quae in 
abscondito est circumcisione non minus indiget, ut cum jejuno, oro, eleemosynam facio, gloriam intrinsecus 
quaeram. Quapropter et Apostolus absconditam corde circumcisionem sedulo commendat, cui laus non ex 
hominibus, sed ex Deo est” haec Beda» (VCC, 48b). El passatge del papa Pius I és recollit pel pseudo-Isidor 
Mercator, Collectio decretalium, Incipiunt decreta Pii papae (PL 130, cols. 0112C-D); la font de la citació de 
Beda és In Lucae evangelium expositio, l.I, c.II (PL 92, cols. 0340A-D).  |  -, A ... nostre]  Cfr. el text 
llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat, tot ometent la huitena il·luminació espiritual: «Hanc autem 
circumcisionem praecedere oportet octo spirituales illuminationes divinarum gratiarum, quae per octo dies 
intelliguntur, et sic octavo die circumcisio in anima celebratur: videlicet peccatoris ad Deum conversio, 
peccati recognitio, contritio, confessio, satisfactio, peccati detestatio, in futurum cautio, et ex tunc octavo 
sequitur impii justificatio, qua gratia infunditur, et peccatum expellitur, et in ipsa die octava, scilicet in 
justificatione impii celebratur circumcisio in anima poenitentis. Quae quidem circumcisio non est aliud quam 
amputatio vitiorum, quae habet fieri in cultello poenitentiae» (VCC, 48b-49a). La identificació de Jesús amb 
el coltell que incorpora en aquest punt Corella prové d’un passatge posterior de la VCC, basat en 1Co 10, 4. 
Veg. p. 187,12-15.





dol hi·s penit de haver-la comesa. Quartament, la confessa. Cinquenament, accepta del 
confessor la penitència. Sisenament, és cautelós que en peccar no torne. Setenament, en 
bones obres perse- {40c} vera. Y axí, lo huytén dia, la spiritual circumcisió celebra ab 
coltell de pedra, qui és Jesús, Déu y Senyor nostre.

Y axí com en la corporal circumcisió la supèrflua carn se talla, axí en la spiritual, en 

la nostra ànima, los vicis y pecats se tallen, qui són a la natural condició humana 
superflus. Totes les coses en nosaltres són bones; les nostres culpes són males. E si de 
aquesta circumcisió no circumcim la nostra ànima, és condamnada y perduda en les 
eternes penes. Diu nostre Senyor Déu: «Aquell de qui la carn no serà circumcisa, perrà 
del seu poble.»

Podem encara per los set dons del Sperit Sant aquestes dies expondre, los quals, en la 
nostra ànima, en lo huytén dia celebren la circumcisió de nostres superfluïtats y vicis. Y 
perquè nostres pecats perdonar no·s poden, sinó per los mèrits de l’Anyell inmaculat, 
Jesús, Déu y Senyor nostre, qui los pecats del món leva, celebraven la circumcisió ab 
coltell de pedra. Diu lo Apòstol: «Jesús era la pedra.»

Donchs, aquella judaica circumcisió la nostra spiritual significa, y per ço volgué ésser 
circuncís Jesús, Déu y Senyor nostre: per magnificar lo significat de la circumcisió en 
nosaltres. Axí com és nat a nosaltres, batejat a nosaltres y és mort per nosaltres, axí és 
circumcís a nosaltres y per nostres culpes. Treballem, donchs, que spiritualment siam 
circumcisos, perquè pugam meréixer aquella gloriosa circumcisió en la edat huytena, 

quand de culpa y pena gloriosament serem circumcisos.
Y sumant tot lo capítol, podem tres circumcisions compendre: la una, sagrament en la 

ley judaica; l’altra, spiritual per gràcia en la ley evangèlica; la terça, en la final 
resurrectió en la eterna glòria.

 tallen] talen B. Seguim V.  |  qui] que B. Seguim V.  |   E] om. B. Seguim V.  |   Sperit Sant] speritual B. Seguim 
V. Cfr. amb el text llatí: «octo illuminationes Spiritus septiformis» (VCC, 49a).  |  aquestes] aquestos B. Seguim 
V.  |   superfluïtats] superfluïtates B. Seguim V.  |   circumcisió] circudcisió B. Seguim V.  |   pugam] pugan B. 
Seguim V.  |  circumcisió] circumsisió B. Seguim V.  |   circumcisions] circumsisions B. Seguim V.

- Aquell ... poble] Gn 17, 14: Masculus, cujus praeputii caro circumcisa non fuerit, delebitur anima illa de 
populo suo: quia pactum meum irritum fecit.  |  - lAnyell ... leva] Jn 1, 29: Altera die vidit Joannes Jesum 
venientem ad se, et ait: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi.  |   Jesús ... pedra] 1Co 10 4: et omnes 
eumdem potum spiritalem biberunt (bibebant autem de spiritali, consequente eos, petra: petra autem erat 
Christus). 

- en3 ... ànima]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 49a).  |   les ... males]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 49a).  |  
- Podem ... vicis]  «Item isti octo dies sunt octo illuminationes Spiritus septiformis in septem virtutibus 
principalibus, cum perseverantia finali quae est octava» (VCC, 49a).  |   Diu ... Apòstol]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 49a).  |   significa]  Om.: «et sine hac significatione inutilis est» (VCC, 49b).  |   y ... culpes]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 49b).  |  - Y ... glòria]  Cfr. amb el text llatí: «Tres itaque constat esse 
circumcisiones: una est sacramentum, scilicet circumcisio quae est in corpore; duae vero sunt res illius 
sacramenti, videlicet circumcisio a peccato, quae quotidie est in anima; ac circumcisio a peccato et ab omni 
poena peccati, quae in resurrectione erit in anima et in corpore» (VCC, 49b).





ORACIÓ

Jesús clementíssim, qui nat de la Senyora nostra, Maria verge, est volgut ésser 
circumcís, obligant-te a la Ley que als juheus havies donada. Circumceix, Jesús 
misericorde, les mies cogitacions, paraules y obres, que alguna cosa carnal y als teus 
{40d} manaments contrària obrar no puga. Senyor benigne, davant tu és lo meu cor y la 

mia lengua, tots mos sentiments, potències y actes; sens tu, per si algun bé no poden. 
Fes tu, Senyor, lo que yo no puch fer, creatura defectible, plena de misèries y culpes, y 
los meus bons desigs acaba, que tu m’às donat que yo·ls desige. Amén.

 circumcís] circomcís B. Seguim V.  |   manaments] manamens B. Seguim V.  |   tots] tos B. Seguim V.  |  poden] 
peden B. Seguim V.

 que ... donada]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 49sc).  |  - que ... puga]  Cfr. la traducció abreujada de 
Corella amb el text llatí: «ut nihil tuae voluntati contrarium cogitando, loquendo, operando peragam; et in 
sensu Dei sit mihi cogitatus, et omnis narratio mea in praeceptis Altissimi, et in operibus mandatorum tuorum 
dirigantur omnes actus mei» (VCC, 49sc).



DE  LA VENGUDA DELS TRES REYS.  CAPÍTOL XI

[1. DE  LA MANIFESTACIÓ  DE CRIST ALS MAGS]

De la nativitat del Senyor tretze dies se complien, quand volgué mostrar-se als gentils 
perquè l’adorassen. Havia profetizat Balam profeta que exeria una stela de Jacob y una 
verga de Israel se levaria. Y axí, speraven que la novella stela seria senyal de la nativitat 

del rey Messies. Mirant, donchs, aquests gentils la stela, per divina inspiració 
conegueren que era aquella de la qual Balam profetizava, y començaren-se a moure per 
venir adorar lo fadrí, Déu home. Aquests del linatge de Balam venien, y la sua fe 
heretaven, però no la sua malícia.

Deyen-se Magos no per art màgica, mas per la granea de la sciència prenien lo nom 

de Magos, y eren molt scients en sciència de astrologia. Los juheus deien «sàtrapes», los 
grechs «philòsoffs», los latins «savis», los de Pèrsia «magos», als hòmens de sciència. 
No eren nigromàntichs de art màgica, mas hòmens de gran sciència, premícies de la fe 
nostra. Y reys se nomenen, que en aquell temps los qui més sabien regnaven.

Diu Sèneca: «Summa felicitat era en aquells pobles, que lo millor era major en 

senyoria. En aquella edat àurea, rey era nom de offici, no de regne. Aquell se tenia per 
rey, que ab menor dificultat y ab menys coses passava aquesta vida.»

»Mirà aquell savi Diògenes que hun fadrí ab la mà bevia, y prestament lançà una taça 
de fust que portava. Y inculpant a si mateix en fort manera, dix: “O, foll home, quant 
temps folla- {41a} ment he portat aquesta taça, inútil càrrega!”»

 gentils] geutils B. Seguim V.  |   divina] diviua V. Seguim B.  |   molt] molts VB. Corregim la lliçó a partir del 
text llatí: «et erant in scientia astrorum periti» (VCC, 49a).  |   philòsoffs] philisoffs B. Seguim V.  |   gran] 
gràcia B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «sapientes primitiae fidei nostrae» (VCC, 49a).  |   bevia] benia VB. 
Esmenem la lliçó a partir del text llatí: «puerum cava manu aquam bibentem» (VCC, 49a).  |   inculpant] 
inculplant B. Seguim V.  |   folla- {41a} ment] folla llament V. Seguim B.

 gentils]  Om.: «id est, Magis qui erant gentiles» (VCC, 49a).  |  - Havia ... levaria]  Referència a Nm 24, 17: 
«videbo eum sed non modo intuebor illum sed non prope orietur stella ex Iacob et consurget virga de Israhel 
et percutiet duces Moab vastabitque omnes filios Seth». Corella tradueix en aquest punt seguint la Vulgata, 
com evidencia el fet de traduir «consurgeret homo de Israel» (VCC, 49a) per «una verga de Israel se 
levaria».  |  - Aquests ... malícia]  Cfr. amb l’original llatí, que el traductor valencià resol amb llibertat: «Isti 
a Balaam genus duxerant, et non minus fidei quam generis successores et haeredes erant» (VCC, 49a).  |  
 Magos]  Om.: «quasi in sapientia magni» (VCC, 49a).  |  sàtrapes]  Governadors d’una província, en l’antiga 
Pèrsia (DCVB s.v. sàtrapa). En el text llatí, però, figura «scribas» (VCC, 49a).  |   No ... màgica]  Cfr. amb el 
text llatí: «Et ideo erant Magi, non malefici» (VC, 49a).  |  - Diu ... vida]  Sèneca, Epistulae morales ad 
Lucilium, l.XIV-XV, epístola XC, 4-8.  |   vida]  Corella omet tot seguit el fragment que introdueix en la VCC 
la segona citació de Sèneca: «Unde de quodam philosopho tunc regente statim subjungit» (VCC, 49a).  |  
- Mirà ... càrrega]  Sèneca, op. cit., l.XIV-XV, epístola XC, 14.  |   càrrega]  Després de la segona citació 
de Sèneca, Corella omet el fragment següent: «O quantum distat inter rectores hujus temporis et illius! quia 
nunc omnia illis contraria: divitias, honores et delicias quaerunt et ideo in futuro forte pejus gentibus 
habebunt» (VCC, 49a).





[2. DEL  MOTIU PER  QUÈ ELS MAGS VINGUEREN  D’ORIENT]

Vengueren de Orient aquest[s] Magos, que vol dir que venien de la part que Jerusalem 
a l’orient mira.

Diu sant Crisòstom: «De allí hon naix lo dia, allí la fe comença, que és lum de nostres 
ànimes.»

Diu sant Bernat: «Mèritament de l’Orient vénen, que·l Sol de justícia al món 

denuncien, y de alegres noves tot lo món il·luminen.»
Vingueren dels térmens de Pèrsia, de Mèdia y de Caldea, de hon decorre lo riu que 

Sabba se nomena, del qual se diu aquella regió Sabea, prop la qual és la Aràbia, d’on se 
creu que foren los reys Magos.

Dos Aràbies se conten. La una, vehina y contínua a Judea, y per la part de orient a 

Jerusalem mira. Y de aquesta Aràbia és semblant que·ls Reys vingueren. És altra Aràbia 
en los térmens de les Índies, y aquesta gran spay de Jerusalem dista, que no fóra 
possible que en tretze dies vinguessen, sinó per miracle.

Diu sant Remigi: «Alguns opinen que lo fadrí, lo qual adorar venien, en tan breu spay 
los portà del[s] darrers térmens de la terra; o, si del linatge de Balam eren, no distava 

tant de Jerusalem la terra d’on partien, que en tretze dies venir pogueren.»
Veren la stela y per il·lustració divina lo que significava conegueren.

[3. DELS CATORZE ASPECTES EN  QUÈ L’ESTRELA VISTA PELS REIS ES 
DIFERENCIAVA  DE LES ALTRES]

Hi era different aquesta stela de les altres. Primerament, en la matèria: les altres són 
de celestial matèria; aquesta fon dels elements, axí com totes les coses que són davall la 
celestial spera. Segonament, que les altres steles foren per sol Déu creades, y aquesta 

mijançant los àngels. Terçament, que les altres començant lo món començaren, y 
duraran tant com los cels duren, y aquesta, nat lo Senyor fon lo seu principi, y acabà 

 Jerusalem] Jerusallem B. Seguim V.  |   allí] alí B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   linatge] limatge 
B. Seguim V.  |  Balam] Balan B. Seguim V.

- Vengueren ... mira] Mt 2, 1: Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem Juda in diebus Herodis regis, ecce 
magi ab oriente venerunt Jerosolymam.

- Diu ... ànimes]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 2 (PG 56, col. 637).  |  - Diu ... 
il·luminen]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de 
tempore, In epiphania Domini, sermó III (PL 183, col. 0150B).  |  - y ... miracle]  Cfr. amb el text llatí: 
«distans a Jerusalem quasi unius anni itinere, et de hac infra tredecim dies non poterant venire» (VCC, 49b).  |  
- Diu ... pogueren]  Remigi d’Auxerre, Homiliae, homilia VII (PL 131, cols. 0900D-0901A).   |  
 conegueren]  Om.: «Christum igitur Deum et hominem in stella quaerebant, quem divina inspiratione per 
stellam significari intelligebant» (VCC, 49b).  |   altres]  Om.: «multipliciter» (VCC, 49b).  |   matèria]  Om.: 
«et quintae essentiae» (VCC, 49b).  |  19-20 aquesta ... spera]  Cfr. amb el text llatí: «haec autem de substantia 
corruptibili fuit» (VCC, 49b).  |   Segonament]  Om.: «quoad ejus principium effectivum» (VCC, 49b).  |  
creades]  Om.: «nulla cooperante natura» (VCC, 49b).  |   Terçament]  Om.: «in duratione» (VCC, 49b). 





quand los Reys adoraren. Quartament, que les altres en lo cel stan fermes, y aquesta en 
lo nostre ayre, prop de la terra. Quin- {41b} tament, en la granea. Diu Ptholomeu que 
una de les celestials steles és major que tota la terra, y aquesta no era de quantitat major 
que una alna.

Sisenament, que les altres de l’orient a l’occident se mouen; aquesta de orient a 

migjorn se movia. Setenament, que les altres contínuament se mouen; aquesta ab los 
Reys se movia, y stava quand ells staven. Huytenament, que·s mostrava hi s’amagava, 
lo que no fan les altres. Desparegué quand en Jerusalem entraren, y demostrà’s quand de 
la ciutat se partiren. Novenament, que de dia y al migjorn la veyen, hi la claredat del sol 
la sua lum no scuria com de les altres, que no les vehem quand lo sol il·luminava. Diu 

sanct Crisòstom que·ls raigs del sol ab la sua lum vencia. Deenament, en lo que 
demostrava: les altres demostren distinctió del temps, la nit y lo dia, y aquesta demostrà 
la barraca.

Onzenament, les altres són creades perquè en aquestes coses inferiors influeixquen; 
aquesta solament perquè guihàs los Reys al pesebre. Dotzenament, les altres foren 

creades que per a tot lo món serveixquen; aquesta solament perquè lo Senyor demostre. 
Tretzenament, que les altres tots les miren y les poden veure; aquesta, solament los tres 
Reys la podien veure. Quatorzenament, que les altres no tenen àngels propis que les 
moguen, y aquesta aquell àngel la movia que havia denunciat als pastors la nativitat de 
Jesús, Déu y Senyor nostre.

 Setenament] Sentenament B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   quand] quaud V. Seguim B.  |  
 Novenament] Noveuament V. Seguim B.  |   inferiors] inferiós B. Seguim V.  |   aquell] aquells B. Seguim V.  |  
denunciat] denonciat B. Seguim V.

 Quartament]  Om.: «in situ» (VCC, 49b).  |  aquesta]  Om.: «non fuit sita in firmamento» (VCC, 49b).  |  - Diu 
... terra]  Claudi Ptolemeu fou un important astrònom, matemàtic i geògraf grec. La idea que recull ací la VCC 
prové de la seua obra principal, titulada Composició matemàtica o Gran sintaxi, encara que és més coneguda 
com a Almagest, nom que li donaren els traductors àrabs. En aquest tractat va formular el seu sistema 
astronòmic geocèntric, conegut com a sistema ptolemaic, que, basant-se en els coneixements astronòmics 
anteriors, resultà ser el paradigma científic vigent fins al segle XVI, en què fou substituït per la teoria 
heliocèntrica.  |  - y ... alna]  Cfr. amb el text llatí: «forte ista non fuit ultra quantitatem  (VCC, 50a).  |   una 
alna]  Corella recorre a l’alna, una unitat de mesura més coneguda pel seu lector, i que devia equivaldre 
aproximadament a un metre (DCVB, s.v. alna), per a traduir la quantitat que el text llatí expressa en colzes 
(«duorum vel trium cubitorum», VCC, 50a), mesura equivalent a 44 cm.   |   Sisenament]  Om.: «in motu» 
(VCC, 50a).  |   Setenament]  Om.: «in statu» (VCC, 50a).  |  mouen]  Om.: «et nunquam stant» (VCC, 50a).  |  
 lo ... altres]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 50a).  |  8-9 quand2 ... partiren]  Cfr. amb el text llatí: «ubi Herodem 
reliquerunt» (VCC, 50a).  |   Novenament]  Om.: «in tempore» (VCC, 50a).  |  - Diu ... vencia]  Sant Joan 
Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 6, 2 (PL 57, col. 64).  |  - les ... barraca]  Cfr. amb el text llatí: aliae 
signant temporum et annorum distinctionem; ista vero significabat Creatoris nativitatem» (VCC, 50a).  |  
 Onzenament]  Om.: «in effectu» (VCC, 50a).  |   aquesta ... pesebre]  Cfr. amb el text llatí: «ista autem nullum 
habuit effectum, nisi quod notavit natum Salvatorem» (VCC, 50a).  |  Dotzenament]  Om.: «in ministerio» 
(VCC, 50a).  |   Tretzenament]  Om.: «in singularitate apparitionis» (VCC, 50a).  |   Quatorzenament]  Om.: «in 
motore» (VCC, 50a). 





[4. DELS TRES GRANS MISTERIS DEL  DIA DE  L’EPIFANIA]

Grans són los actes y misteris de aquesta solenne festa, y és gran lo goig y alegria que 
reb huy la sancta Sgleya, que Jesús, en persona dels Reys, la acceptà per sposa, la qual 
dels gentils devia ésser congregada. Lo dia de la nativitat sua, en la persona dels pastors 
aparegué al judaich poble, y, dels juheus, molt pochs en lo Senyor cregueren. Y dels 
gen- {41c} tils per la major part se edificà la sancta Sgleya, que en aquests Reys tingué 

lo seu principi; hi per ço és huy la nostra pròpia festa.
Lo segon misteri del present dia: que en tal jorn, per lo seu sagrat baptisme, sanctificà 

les aygües. Hi sposà la santa Esgleya per lo sagrament del baptisme, lo qual rebé trenta 
anys aprés en tal dia. Y per ço, alegrament huy la sua Sposa canta: «Ab lo seu celestial 
Spòs és huy junta la Sgleya, perquè en lo Jordà lo Senyor ha lavat les culpes.» L’ànima 

en lo baptisme ab lo Senyor se sposa, y del seu baptisme han pres virtut les aygües. Y 
per ço, la congregació dels batejats se nomena Sgleya.

Lo terç misteri de aquest dia: que passat l’any del seu baptisme, en tal dia féu en les 
noces lo primer miracle, que a les spirituals noces de la sua Sgleya sguarda, segons 
tractarem en aquell evangeli.

Donchs, per aquests tan grans misteris colem aquesta solenne festa. Diu Màximus 
bisbe: «En los antichs libres dels officis trobem aquesta festa que dia de les Epiphanies 
se nomena, que “divines il·lustracions” significa; “divina y superna il·lustració” vol dir 
Epiphania, y aquestes il·lustracions ab propis noms distintes les nomenen. Dien 
Epiphania aquella que manifestà la stela, quasi dient que de alt venia: epi, “damunt” 

significa; theophania nomenen la del baptisme: theos, “déu” significa, perquè hoïren la 
veu del Pare, que son Fill manifestava. La terça nomenen Bethaphania, que fon en casa 
de les noces, per lo seu primer miracle. Beth vol dir “casa”; Bethaphania significa 
“il·lustració feta en casa.”»

 solenne] solemne B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   solenne] solemne B. Seguim V.  |   trobem] 
troben VB. Esmenem la persona del verb atenent a la redacció del passatge.  |   significa] siguifica V. Seguim 
B.

- Y ... festa]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «hodie vero apparuit gentibus quae 
Ecclesiam impleverunt, quia in stellae fulgore Dei gratia, et in tribus Magis vocatio gentium praecessit; ipsi 
enim Magi primitiae gentium fuerunt, et gentes in Christum credituras signaverunt; unde festum hodiernum 
proprie est festum Ecclesiae, et fidelium Christianorum» (VCC, 50a).  |  - que ... aygües]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 50a).  |  - Ab ... culpes]  Breviari romà, festa de l’Epifania del Senyor, antífona ad 
Benedictus.  |   Donchs ... festa]  Cfr. amb el text llatí: «His ergo ut cantat Ecclesia, tribus miraculis ornatum 
sanctum diem colimus» (VCC, 50a). Breviari romà, festa de l’Epifania del Senyor, II, vespres, antífona ad 
Magnificat.  |  16-24 Diu ... casa]  En realitat, el passatge està literalment assimilat de Pere Comèstor, Historia 
scholastica, Historia evangelica, c.XXXVII (PL 198, col. 1558C). L’error en l’atribució figura també en el 
text llatí (cfr. amb VC, 50a).  |  - epi ... significa1]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 50a).  |  - theophania 
... manifestava]  Cfr. amb el text llatí: «Theophaniam eam, quae in Baptismo quasi a Deo, id est, a Patre 
factam» (VCC, 50a).  |   per ... miracle]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 50a).  |  - Bethaphania ... casa]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 50a).  |   casa]  Corella omet a continuació un passatge que, en aquest cas, sí que 
pertany a sant Màxim de Torí, Homiliae hiemales de tempore, homilia XXIII (PL 57, col. 0273B): 
«“Recteque tria haec in uno die acta nobis mysteria praedicantur, qui Trinitatis ineffabilis arcanum uno Dei 
sub nomine confitemur” haec Maximus» (VCC, 50a-b).





Ajusta Orígenes al present dia hun altre misteri: que donà refectió abundantíssima lo 
Senyor en tal dia a quatre mília hòmens de set pans y poquets y chichs peixos.

Contempla y mira com és admirable aquest dia que nostre Senyor ha volgut elegir per 
{41d} a tants y maravellosos actes. Considerant, donchs, la Sgleya tants y tan grans y 
maravellosos benificis que del seu Spòs ha rebut en lo present dia, alegra’s, canta y 

jubila, y ab gran goig solemniza aquesta festa.
Tractarem de la apparició de aquesta stela, y aprés, dels altres misteris per son orde.

[5. DEL  CAMÍ DELS REIS]

Seguint, donchs, la història evangèlica, nat lo Senyor en Bethleem, segons la profecia 
de Micheas; en Bethleem, la qual en lo trib de Judà stà situada, a differència de altra 
Bethleem, que stà en lo trib de Zabulon, en la Galilea; en los dies de Herodes, rey de 

Judea, en lo any trenta del seu regne, hon se mostra lo temps determenat que·l Senyor 
devia nàixer, segons la profecia de Jacob patriarcha: que vendria lo rey Messies al temps 
que·ls juheus perdrien lo ceptre, y Herodes, primer rey strany, regnava.

Vengueren los Magos, qui la sdevenidora Sgleya que dels gentils se devia congregar 
significaven; de les parts de Orient venien a Jerusalem, principal ciutat de Judea. 

Inquirint y demanant del rey Messies, deyen: «Hon és aquell qui és nat rey dels 
juheus?»

Atén, mira y considera lo títol triünfal del Rey nostre: los Reys lo entonen; los juheus 
lo reproven, quand a Pilat digueren: «No u vulles axí scriure»; los gentils lo refermen, 
dient Pilat: «Lo qu·é scrit, vull que scrit sia».

«Certament, en Orient havem vist la sua stela, sua pròpia, que l’à creada perquè·l 
demostre a nosaltres; y venim personalment, perquè humilment lo adorem hi·l 
confessem rey nostre.»

 peixos] pexos B. Seguim V.  |   benificis] beneficis B. Seguim V.  |   de les] dels V. Seguim B.  |   demostre] 
demostra B. Seguim V.

- nat ... Judea] Mt 2, 1: Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem Juda in diebus Herodis regis, ecce magi 
ab oriente venerunt Jerosolymam.  |  - Inquirint ... juheus] Mt 2, 2: dicentes: Ubi est qui natus est rex 
Judaeorum? vidimus enim stellam ejus in oriente, et venimus adorare eum.  |  - los2 ... scriure] Jn 19, 21: 
Dicebant ergo Pilato pontifices Judaeorum: Noli scribere: Rex Judaeorum: sed quia ipse dixit: Rex sum 
Judaeorum.  |   dient ... sia] Jn 19, 22: Respondit Pilatus: Quod scripsi, scripsi.  |  - Certament ... nostre] 
Mt 2, 2: dicentes: Ubi est qui natus est rex Judaeorum? vidimus enim stellam ejus in oriente, et venimus 
adorare eum.

- Ajusta ... peixos]  Font no localitzada.  |   Seguint ... evangèlica]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 50b).  |  
8-9 nat ... Micheas]  Al·lusió a Mi 5, 1: «I tu, Betlem Efrata, ets menuda per a ser comptada entre els clans de 
Judà, però de tu eixirà el qui ha de governar Israel».  |  - rey de Judea]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
50b).  |  - segons ... ceptre]  Al·lusió a Gn 49, 10: «El ceptre no serà mai pres de Judà, no mancarà als seus 
fills el comandament, fins que vindrà aquell a qui pertany i a qui els pobles obeiran».  |   Herodes]  Om.: «qui 
fuit Idumaeus» (VCC, 50b).  |  - hi·l ... nostre]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 50b).





Vénen los pastors per certificar-se de la paraula que l’àngel los havia dita. Vénen los 
Reys perquè l’adoren. Vénen los vells perquè ensemps ab la Mare hi ab lo Fill se 
alegren, segons veurem quand la verge Mare lo presentarà en lo temple. Los primers, los 
prelats signifiquen; los Reys, los de la vida activa; los vells {42a} signifiquen los de la 
vida contemplativa. Los primers miren y pryquen, los altres honrren hi adoren, los vells 

lo prenen hi l’abracen.
Affermen alguns que entrant los Reys en Judea perderen la stela, perquè a la principal 

ciutat per demanar lo Rey vinguessen; altres dien que entrant en Jerusalem la perderen, 
perquè, dexant la guia angèlica, recorregueren a humana prudència. Y pot-se acomparar 
aquesta stela a la divina gràcia, que la perdem quand ab mals hòmens és la conversació 

y consell nostre.

[6. DE  LES QUATRE  CAUSES  PER  QUÈ  DESAPAREGUÉ  L’ESTRELA]

Però o a l’entrar de Judea o de Jerusalem la perderen per moltes causes. La primera, 
que axí com senyal del cel los guiava, los confermàs la veritat de la Sacra Scriptura. La 
segona, que la nativitat del Senyor en la principal ciutat de Judea fos publicada, hi·s 
mostràs la profecia de la sua nativitat complida.

Terçament, que per la solicitud y cura dels Reys en cercar lo rey Messies condamnàs 
la perea dels juheus, qui no·l cercaven ni trobar lo volien. Quartament, perquè·ls juheus 
no tinguen alguna excusa, que·ls gentils lo trobaren, y dels juheus prengueren lengua. Y 
ans que vessen la stela, instrohits de la sua doctrina, a Bethleem anaven, y los juheus en 
Jerusalem romanien, significant que los gentils devotament pendrien la ley evangèlica y 

a Bethleem vendrien, prenent refectió del pa de vida, y los juheus romandrien en la 
infidelitat judaica.

Staven ferms aquests Reys en la fe y crehença, amor y sperança del rey Jesús qui 
cercaven, y no temien per ell perdre la vida. Sabien hi pensaven que és crim de magestat 
lesa qualsevol que, vivint rey, altre rey denuncia, y sens temor demanaven hon era nat lo 

rey Messies.

 pryquen] preÿquen B. Seguim V.  |   vinguessen] venguessen B. Seguim V.  |   perea] pera B. Seguim V.  |  dels] 
del B. Seguim V.  |  qui] que B. Seguim V.  |   instrohits] introhits B. Seguim V.  |  doctrina] donctrina B. Seguim 
V.  |   romandrien] romandiren B. Seguim V.  |   crehença] creheança B. Seguim V.  |   cercaven] creaven B. 
Seguim V.  |  temien] tenien B. Seguim V.  |  magestat] majestat B. Seguim V.

 de ... dita]  Corella contextualitza la traducció; el text llatí només indica «ut supra» (VC, 50b).  |  - Vénen ... 
temple]  El traductor valencià contextualitza de nou el passatge: Cfr. amb el text llatí: «veniunt senes ut 
gratulentur, ut infra» (VCC, 50b).  |   Jerusalem]  Om.: «ad quaerendum de Puero» (VCC, 50b).  |   perquè ... 
prudència]  Cfr. amb el text llatí: «quoniam auxilium humanum requirentes juste perdere divinum meruerunt, 
quia recte divino deseruntur auxilio, qui humanum praeponunt divino» (VCC, 50b).   |   Però ... perderen]  Cfr. 
amb el text llatí: «Sed sive ante ingressum in Jerusalem, sive post ingressum disparuit» (VCC, 50b).   |   los 
... Scriptura]  Cfr. amb el text llatí: «confirmarentur etiam dicto prophetico ex doctorum ibi residentium 
responso» (VCC, 50b).   |   y ... lengua]  Els jueus s’assabenten, tenen notícia, a través dels gentils del 
naixement del Messies (DCVB, s.v. llengua).  |  18-20 Y ... romanien]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 50b).  |  
- y ... vida]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 50b).





Diu sant Crisòstom: «¿No sabien que en Jerusalem regnava Herodes? Pensant en lo 
Rey sdevenidor que cerquen, lo present no temen. Encara no havien vist a Jesús, rey 
Messies, hi ja eren aparellats per ell perdre la vida. O, benaventurats Reys, qui davant lo 
conspecte de {42b} rey crudelíssim, ans que a Jesús vessen, ja·l confessaven!»

[7. DEL  TEMOR  D’HERODES I DE  LA TORBACIÓ DE  JERUSALEM]

Ohint Herodes rey tals coses, que rey qui era nat en Judea demanaven, torbà’s molt 

fort, tement que·ls juheus a ell, strany, lançarien, y pendrien lo rey Messies, qui ab tan 
gran desig speraven.

Diu sanct Agostí: «Com serà aquell tribunal del Juhí spantable, que lo superbo rey 
ja·l temia infant, gitat en lo pesebre? Temen-lo, donchs, los reys de present, segut a la 
dreta part de Déu, son Pare, que lo crudelíssim rey lo temia prenent les mamelles de la 

mare!»
Y no solament se torbà Herodes, mas, ab ell, tota Jerosolima de ohir novitats tan 

maravelloses, y encara, per adherir al que volia Herodes, lo qual temien; que, moltes 
vegades, los pobles injustament complaen als reys cruels perquè·ls temen. Y del rey 
injust mals y lagoters són tots los mi[ni]stres.

Diu sanct Crisòstom: «Tota Jerosolima stà torbada: o per temor o per complaure a 
Herodes.» Torben-se Herodes y los seus ministres, que de l’adveniment del Just los 
inichs y mals no se n’alegren.

O podem dir que tota la ciutat se torbava per la part que a Herodes favoria, axí com 
diem que la ciutat fa algun acte com los majors ho determenen.

Ajustà Herodes tots los doctors de la Ley y hòmens de sciència, y a ells demanava ab 
gran instància hon devia nàixer lo rey Messies que ells speraven. Ab terrible oy Herodes 
lo desijava perdre, y per ço, ab gran solicitud, del loch de la sua nativitat demanava als 

 conspecte] conspect B. Seguim V.  |   del] deu B. Seguim V.  |   rey] rrey B. Seguim V.  |   maravelloses] 
maravilloses B. Seguim V.  |   seus] eus B. Seguim V.  |  ministres] minstres B. Seguim V.  |   O] Ho B. Seguim 
V.  |  podem] poden B. Seguim V.  |  torbava] trobava V. Seguim B.

- Ohint ... fort] Mt 2, 3: Audiens autem Herodes rex, turbatus est, et omnis Jerosolyma cum illo.  |   Y ... 
Jerosolima] Mt 2, 3.  |  - Ajustà ... speraven] Mt 2, 4: Et congregans omnes principes sacerdotum, et scribas 
populi, sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur.

- Diu ... confessaven]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 2 (PG 57, col. 637).  |   Herodes]  
Om.: «Numquid non intelligebant, quod quicumque rege vivente alterum regem pronuntiat aut adorat punitur 
in sanguine? (VCC, 51a).  |  - qui ... speraven]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 51a).  |  - Diu ... mare]  Sant 
Agustí, Sermones ad populum, Classis II: Sermones de tempore, sermó CC: In Epiphania Domini, II, c.I 
(PL 38, col. 1029).   |   perquè·ls temen]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 51a).  |  - Diu ... Herodes1]  Sant 
Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 6, 4 (PG 57, col. 67).  |  - O ... determenen]  Cfr. amb l’original 
llatí la traducció resumida que ofereix Corella: «Vel accipiendo hic partem pro toto, omnis Jerosolyma 
intelligitur illa pars quae sibi favebat; sic communiter dicitur quando majores civitatis aliquid faciunt, quod 
tota civitas illud facit; sic in proposito, qui erant ibidem majores, et in regalibus officiis assistentes, illi cum 
rege turbati sunt» (VCC, 51a).   |   Ab ... oy]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 51a).  





doctors qui les profecies sabien y la genealogia del Messies. «En Bethleem, ciutat de 
Judà», los doctors respongueren.

Diu sanct Agostí: «Semblants foren los juheus als fusters qui l’archa de Noé 
fabricaren: que obraren l’archa hon Noé y sos fills y los animals no periren, y los 
mestres qui l’avien fabricada en les aygües se negaren. Són encara semblants a les 

pedres de la romeria, que monjoyes se nomenen, que elles no·s mouen y als peregrins 
mostren la via. {42c} O, miserables, qui encara de present sedegen y de set del rey 
Mesies moren, y mostraren als reys y a nosaltres la font de vida!»

Semblants de aquests són los doctors de mala vida y de bona doctrina: pryquen als 
pobles hi sana doctrina los administren, y ells se perden.

[8. DE  LA HIPOCRESIA D’HERODES]

Ohides les paraules dels doctors, Herodes cridà secretament los Reys a la sua cambra, 
y volgué saber lo temps y hora que la stela primer havien vista. Puys lo loch de la 
nativitat sabia, lo temps de la nativitat saber desijava, perquè, tornant ells de Bethleem, 
pus cert pogués anar y més fàcilment trobar lo rey que ells cercaven, lo qual sobre totes 
les coses matar desijava. Volgué parlar en secret ab los Reys Herodes, perquè dels 

juheus no fiava.
Y, sabent dels Reys lo que saber volia, tramet-los a Bethleem dient-los paraules 

cubertes de pietat ypòcrita: «Anau y demanau de aqueix Rey fadrí ab diligència, y com 
l’ajau trobat, digau-m’o, perquè yo y vaja hi l’adore.» Ab humils y religioses paraules 
los envia, per induhir-los que diligentment se informen y que per ell tornen y lo que 

hauran trobat li denuncien.

 genealogia] genologia B. Seguim V.  |   Judà] Judea V. Seguim B. Cfr. amb el text llatí: «in Bethlehem Judae, id 
est, quae sita est in terra Juda» (VCC, 51a).  |   Noé] Uoé B. Seguim V.  |   mostraren] mostraven B. Seguim V.  |  
 aquests] aquestes B. Seguim V.  |  pryquen] preÿquen B. Seguim V.  |   yo] vo B. Seguim V.

- En ... respongueren] Mt 2, 5: At illi dixerunt: In Bethlehem Judae: sic enim scriptum est per prophetam.  |  
- Ohides ... vista] Mt 2, 7: Tunc Herodes clam vocatis magis diligenter didicit ab eis tempus stellae, quae 
apparuit eis.  |  - tramet-los ... ladore] Mt 2, 8: et mittens illos in Bethlehem, dixit: Ite, et interrogate 
diligenter de puero: et cum inveneritis, renuntiate mihi, ut et ego veniens adorem eum.

 Judà]  Om.: «id est, quae sita est in terra Juda, prout scribitur in Michaea» (VCC, 51a).  |  - Diu ... via]  Sant 
Agustí, Sermones ad populum, Classis V: Sermones dubii, sermó CCCLXXIII: De Epiphania Domini, I, c.IV 
(PL 39, col. 1665).   |  - les2 ... nomenen]  Cfr. amb el text llatí, que parla simplement de «lapidibus 
milliarium» (VCC, 51a), és a dir, de «fites del camí», que el traductor valencià interpreta, des de l’òptica 
cristiana, com a «monjoies» o pedres que indiquen un camí de romeria.   |  - O ... vida]  Sant Agustí, 
Sermones ad populum, Sermones de tempore, sermó CXCIX: In Epiphania Domini, I, c.I (PL 38, col. 1027).  |  
- Semblants ... perden]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Per scribas autem et 
sacerdotes qui locum nativitatis Christi ex prophetia declaraverunt, et tamen ipsum Christum non adoraverunt, 
sed magis persecuti sunt, signantur doctores bonae doctrinae, sed malae vitae, qui quem praedicant sana 
doctrina, persequuntur mala vita» (VCC, 51a).  |   Ohides ... doctors]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 51a).  |  
 sabia]  Om.: «ex Judaeorum responsis» (VCC, 51a).  |  desijava]  Om.: «ab ipsis Magis» (VCC, 51a).  |  
13-15 perquè ... desijava]  Cfr. amb el text llatí: «ut si ad ipsum redirent, ex temporis et loci cognitione posset 
Christum interficere» (VCC, 51a).  |   fiava]  Om.: «cum esset alienigena» (VCC, 51a).  |   Y ... volia]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 51a). 





Diu sanct Crisòstom: «Devoció prometia y lo coltell afilava, y la malícia del cor ab 
humilitat cobria. És aquesta condició dels ypòcrits inichs comuna.»

Diu Rabanus: «Fengí Herodes axí en la cara com en les paraules que lo Rey fadrí 
adorar volia, perquè los Reys a ell tornassen alegres, y perquè·ls juheus no l’amagassen, 
los quals speraven que sobre ells regnaria. Tenen lo loch de Herodes tots los ypòcrits, 

que ab engan lo Senyor cerquen y per engan del Senyor demanen. Y per ço no·l troben, 
ni·l trobaran fins que en la vall de Josaphat eternament los condamne.»

Y axí com Herodes ab religió simulada volia matar lo Senyor y perdre, axí los 
ypòcrits, tant com és en ells, lo Senyor crucifiquen; dient lo Apòstol: «Altra vegada en 
si {42d} mateixs lo Fill de Déu crucifiquen.» Diu sanct Jerònym: «La santedat simulada 

és doble nequícia.» Diu sanct Crisòstom: «Semblants són a Herodes los qui indignament 
combreguen.» Diu lo benaventurat Apòstol: «Aquell qui indignament pren lo sagrament 
de la eucaristia, de la sanch y de la carn del Senyor és culpable»; quasi dient: «Semblant 
és als qui indignament lo tractaven quand lo portaven a la mort en lo mont de Calvari.»

[9. DE  LA REAPARICIÓ DE  L’ESTRELA]

Ohint los Reys a Herodes, no sospitant res de la sua malícia, de Jerusalem se partiren 

per lo camí que a Bethleem los portava, informats per la profecia de Micheas. Y no molt 
spay de la ciutat se lunyaven quand la stela que·ls era despareguda tornaren a veure, que 
dexant lo auxili dels hòmens cobraren la celestial guia. Fon edificada una capella en 
aquell loch hon los Reys cobraren la stela.

 prometia] prometra B. Seguim V.  |   juheus] jehus B. Seguim V.  |   los] lo V. Seguim B.  |  condamne] cundamne 
B. Seguim V.  |   los] lon B. Seguim V.  |   qui] qni B. Seguim V.  |   tractaven] tractavan B. Seguim V.  |  
 sospitant] sospirant B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «nihil mali suspicantes» (VCC, 51b).  |   lunyaven] 
lunyavem B. Seguim V.  |   hòmens] homes B. Seguim V.

- Altra ... crucifiquen] He 6, 6: et prolapsi sunt; rursus renovari ad poenitentiam, rursum crucifigentes 
sibimetipsis Filium Dei, et ostentui habentes.  |  - Aquell ... culpable] 1Co 11, 27: Itaque quicumque 
manducaverit panem hunc, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini.  |  
 Ohint ... partiren] Mt 2, 9: Qui cum audissent regem, abierunt, et ecce stella, quam viderant in oriente, 
antecedebat eos, usque dum veniens staret supra, ubi erat puer.

- Diu ... comuna]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 2 (PG 56, col. 641).  |   comuna]  
Om.: «quando aliquem in occulto gravius laedere volunt, humilitatem illi et amicitiam fingunt» (VCC, 51b).  |  
- Diu ... condamne]  Raban Maur, Commentarium in Matthaeum, l.I, c.II (PL 107, cols. 0758C-D).  |   volia]  
Om.: «quem invida cogitatione tractabat occidere» (VCC, 51b).  |   que ... demanen]  Cfr. amb el text llatí: «qui 
dum ficte Deum quaerunt» (VC, 51b).  |   fins ... condamne]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 51b).  |  - Diu ... 
nequícia]  No hem localitzat aquest passatge en l’obra de sant Jeroni, ni tampoc en la de sant Gregori, autor al 
qual atribueix el text llatí aquest fragment de caràcter sentenciós (cfr. amb VCC, 51b).  |   nequícia]  Vilesa, 
maldat (DCVB, s.v. nequícia).  |  11-12 Diu ... combreguen]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 7, 5 
(PG 57, col. 78).  |   combreguen]  A continuació, el traductor valencià omet el fragment següent: «Adorare 
quippe se fingunt, et eum quantum in ipsis est, interimunt» (VCC, 51b).  |  - quasi ... Calvari]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 51b).  |   de Micheas]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 51b).  |   stela]  Om.: «quam 
viderant in Oriente» (VCC, 51b).





Y anant-los davant, per lo camí de Bethleem los mostrava la via, fins que venint 
stigué segura sobre lo loch y barraca hon l’infant stava. Sobre lo seu cap stigué 
senyalant, y quasi dient: «Aquest és lo que haveu demanat quand déyeu: “Hon és lo qui 
és nat rey Messies?”» Gran fon lo goig que·ls Reys tingueren quand la stela cobraren, y 
gran quand los mostrà la fi del seu viatge.

No determenen los doctors si los Reys stant en Orient veren la stela sobre Judea, y axí 
anassen a Jerusalem com a ciutat més principal de Judea, o si en Orient los aparegué la 
stela, y anant-los davant vengueren en Judea. Hi aquesta segona opinió és del 
benaventurat sanct Crisòstom, hi comunament se opina. Però Fulgèncius la primera 
opinió par que afferme: que stant ells en Orient veren la stel·la sobre Judea que no·s 

movia, hi exint de Jerusalem se abaixà hi·ls guihà fins al Rey que cercaven, y convertí’s 
en la matèria elementar de la qual era stada feta.

[10. COM  ELS REIS ENTREN AL  PESSEBRE]

Y entrant los Reys en lo diversori, trobaren lo infant y a Maria verge, Mare sua, {43a} 
que·l tenia en la falda. Y foren alegres de gran alegria, perquè la fi de sos treballs veyen, 
y la fi del que desijaven.

No fa menció de Joseff lo evangelista. Ordenà la divina providència que fos absent 
aquella hora, perquè los Reys, que per tot lo poble gentil venien, no creguessen que de 
aquell rey Déu y home qui adoraven era pare. Los pastors juheus a Joseff hi trobaran, 

 venint] venit B. Seguim V.  |   sobre] sobro B. Seguim V.  |   opina] opinió B. Seguim V.  |   fos] fons B. 
Seguim V.  |   creguessen] cregnessen B. Seguim V.

- Y ... stava] Mt 2, 9.  |  - Hon ... Messies] Mt 2, 2: dicentes: Ubi est qui natus est rex Judaeorum? vidimus 
enim stellam ejus in oriente, et venimus adorare eum.  |   Y ... sua] Mt 2, 11: Et intrantes domum, invenerunt 
puerum cum Maria matre ejus, et procidentes adoraverunt eum: et apertis thesauris suis obtulerunt ei 
munera, aurum, thus, et myrrham.

 per ... Bethleem]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 51b).  |  - Aquest ... Messies]  Cfr. la traducció de Corella amb 
el text llatí: «hic est qui natus est Rex quem testabar, ut quem loquendo monstrare non poterat, testando 
monstraret» (VCC, 51b).  |  - Hi ... opina]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 1 (PG 56, 
col. 635) i Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 6, 2 (PG 57, col. 64).   |   matèria elementar]  És a dir, 
matèria composta dels quatre elements amb què es creia en l’Antiguitat que estava conformat l’univers: aire, 
aigua, terra i foc.  |   desijaven]  El traductor valencià omet a continuació aquest passatge del text llatí, que 
s’inicia amb una citació de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 7, 4 (PG 57, col. 77): «Unde 
Chrysostomus: “Propterea gratulati sunt, quoniam quod quaesitum est desideratumque repererant, quoniam 
effecti fuerant nuntii veritatis, et quia non frustrata longae viae confecerant spatia, tam ardenti quippe erga 
Christum cupiditate flagrabant”. Felix Maria, nam Jesus sine Maria non nascitur, quia ipsa ministra 
incarnationis; sine Maria non invenitur, quia ipsa famula educationis; sine Maria non crucifigitur, quia ipsa 
socia passionis» (VCC, 51b).  |  -, No ... verge]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet 
les fonts a què recorre Ludolf per a fonamentar aquest passatge: «Joseph autem, secundum Chrysostomum, 
idcirco tacetur, quia nullum de officiis ad nutricium pertinentibus commemoratur. Vel, secundum Hilarium, et 
Rabanum: “Divina dispensatione actum est, ut illa hora absens esset, ne pater ejus crederetur, vel aliqua 
suspicionis occasio daretur gentibus, quod Deus non esset, qui primitias suas, statim nato Salvatore, ad eum 
adorandum miserunt”» (VCC, 51b-52a). No hem pogut localitzar les fonts dels passatges atribuïts a 
Crisòstom i Hilari de Poitiers. La citació de Raban Maur està pouada de Commentaria in Matthaeum, l.I, c.II 
(PL 107, cols. 0759B-C).





perquè·ls juheus, començant a seguir lo Senyor, com a fill de Joseff lo seguien; però los 
gentils ni jamés ho cregueren ni u pensaren, ans convertint-se, tantost lo confesaren Déu 
y home, fill de Maria verge.

[11. DELS MÈRITS DE  L’ADORACIÓ DELS  REIS]

No solament los Reys se agenollaren, mas prostraren-se humilment sobre la terra hi 
adoraren, en la falda de la verge Mare, Déu y home. Lo Rey cercaven ab humilitat 

profunda; ab lo cors y ànima se humilien, y de adoració latria Déu adoren aquell qui 
miren infant petit en los braços de la Mare.

O, beatíssima Verge, quin fon lo goig y alegria que la tua sacratíssima pensa alegrava, 
quand miraves aquells gentils, tan grans hòmens de sciència, adoraven y conexien que 
ton Fill era Déu y home, y que en ells se figurava la conversió del gentil poble! Gran 

fon la fe de aquests Reys savis; gran fe era la que entre les altres joyes portaven: creure 
que era Déu hun infant en les faldes de sa Mare, enbolicat en draps pobres. Fon gran la 
fe que aquests Reys portaven: prostrats en terra, hun infant pobrellet adoren en la falda 
de una pobra mare, en hun loch tan dejecte, sens alguna real ni familiar companyia; hon 
clarament se mostra que per inspiració divina la sua divinitat conegueren, que altrament 

hòmens de tan gran sciència no l’adoraren, si en ell no vessen alguna cosa major que 
home.

Diu sanct Bernat: «Adoren los Reys y presents offiren a l’infant qui mama, y alguna 
altra cosa no par que més stime que pendre la mamella de la Mare. Mas, digau-me, Reys 
prudents hi savis: com no dema- {43b} nau hon és la real porpra, hon és la real corona, 

però adorau-lo en aquella diadema que l’ha coronat la mare sua?

 convertint-se] convertint-le B. Seguim V.  |   enbolicat] embolicat B. Seguim V.  |   companyia] companya B. 
Seguim V.  |   conegueren] cogneren B. Seguim V.

 en ... sua] Ct 3, 11: Egredimini et videte, filiae Sion, regem Salomonem in diademate quo coronavit illum 
mater sua in die desponsationis illius, et in die laetitiae cordis ejus.

 Mare]  Om.: «Honorant ut regem, et adorant ut Deum; vident enim hominem et agnoscunt Deum: procidunt 
in signum humilitatis, sine qua nullus vere adorat, quia omnis adorator omnem fastum, et confidentiam sui 
deponere debet, ut quam corpore dejectionem praefert in oculis Dei, animo gerat, contritique cordis et 
humiliati victimam offerens Deo se curandum committat» (VCC, 52a).  |   y ... poble]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 52a).  |  - Gran ... home]  Cfr. amb el text llatí, que el traductor valencià sintetitza, eliminant les 
repeticions innecessàries:  «O quam magna fuit horum Magorum fides! Quid enim erat credere? Quod ille 
puerulus sic viliter indutus cum paupercula matre, et in loco sic abjecto, sine societate, sine familia, sine omni 
ornatu, inventus esset rex et verus Deus; et tamen utrumque crediderunt. Parvulum enim non adorassent et 
honorassent, si parvulum tantummodo credidissent. Tales duces, et talia primitiva nos habere oportebat. Ex 
quo patet quod cognoverunt Christi divinitatem per divinam revelationem. Cum enim viderent puerum pannis 
vilibus involutum gremio pauperis matris positum, nullum regiae dignitatis habentem signum, non est 
verisimile quod talem reverentiam ei exhibuissent, nisi in quo aliquid supra hominem cognovissent» (VCC, 
52a).  |  - Diu ... sua]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, 
Sermones de tempore, In Epiphania Domini, sermó II (PL 183, cols. 0147C-D).  |  18-19 y2 ... Mare]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 52a).  |   porpra]  Om.: «Numquid viles panni isti quibus involutus?» (VCC, 52a).  |  
 sua]  Om.: «in sacco nostrae mortalitatis, de quo consurgens ait: Conscidisti saccum meum, et circumdedisti 
me laetitia [Sl 29, 12]» (VCC, 52a).





»Mas, la adoració de aquest rey Messies, a vosaltres, stranys, què toca, que en Israel 
tanta fe no·s trobe? ¿No us porta menyspreu la dejecta habitació del stable, casa hon 
animals jahen? ¿No offén la vostra vista que té lo breç en lo pesebre? ¿No mirau que 
mama y plora? ¿No us scandaliza en hun rey veure tanta pobrea, que en mínim vasall 
seria gran misèria?

»Donchs, què feu, Reys de gran prudència? A qui adorau? Davant qui besau la terra? 
¿Stimau que és Déu aquest infant pobre? Mirau què diu lo psalmista: “Déu és en lo seu 
sant temple; Déu en lo cel té la sua cadira”; y vosaltres, adorau-lo en l’estable, en les 
faldes de sa Mare! ¿Or li offeriu com a rey vostre? Si és rey, hon són les reals cambres? 
Hon és lo tribunal de la real audiència? Hon són los officials de sa casa? Hon és la sua 

milícia? Hon són los servents qui l’obeheixen? Com sou tornats folls hòmens tan savis, 
que adoreu hun fadrí pobrellet en lo pesebre, enmig del bou hi l’ase, y en la falda de una 
pobreta mare? Folls de aquest món eren, perquè fossen de Parahís savis. Lo Sperit Sant 
los mostrà lo que feyen, qui aprés ho mostrà als apòstols: “Lo qui vol ésser savi, stime’s 
foll perquè sia més savi.”

»No us cal tembre que aquests tan discrets hòmens se scandalizassen y pensassen que 
engan los portava; que, partint-se de la real ciutat, hon lo Rey cerquen, vinguesen a 
Bethleem, ciutat mínima, dins la qual, a la més pobra hi dejecta posada arribassen. En 
stable, no casa, entren; enbolicat en pobrellets draps lo infant troben. No·ls scandaliza 
l’estable, no·ls offén la pobrea, no·ls altera tanta misèria. Los genolls posen en terra, y 

 Mas] Més B. Seguim V.  |   habitació] habitatió B. Seguim V.  |   Reys] Rey B. Seguim V.  |  prudència] prudèucia 
B. Seguim V.

- Déu2 ... cadira] Sl 10, 5: Dominus in templo sancto suo; Dominus in caelo sedes ejus. Oculi ejus in 
pauperem respiciunt, palpebrae ejus interrogant filios hominum. Psalteri: «Lo Senyor és en lo seu sant 
temple; lo Senyor en lo cel té la sua cadira» (López Quiles 1985: 41).  |  - Lo ... savi] 1Co 3, 18: Nemo se 
seducat: si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc saeculo, stultus fiat ut sit sapiens.

- Mas ... misèria]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de 
tempore, In Epiphania Domini, sermó III (PL 183, col. 0151A).  |  - casa ... jahen]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 52a).  |  - No2 ... misèria]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Non vos 
pauperis matris praesentia, non lactantis scandalizat infantia» (VCC, 52a).  |  -, Donchs ... gràcia]  Sant 
Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, In Epiphania 
Domini, sermó I (PL 183, cols. 0145A-C).   |   A ... terra]  Cfr. amb el text llatí: «Lactantem puerum adoratis in 
tugurio vili, in vilibus pannis!» (VCC, 52a).  |   Mirau ... psalmista]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 52a).
 Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Quid facitis quod et aurum offertis? ergo rex 
est ipse? Et ubi aula regia, ubi thronus, ubi curiae regalis frequentia? Numquid aula est stabulum, thronus 
praesepium, curiae frequentia Joseph et Maria?» (VCC, 52a). Resulta especialment significativa la traducció 
de «thronus» per «tribunal de la real audiència», que coincideix amb el nom que rebia el màxim òrgan 
d’administració de justícia de la Corona d’Aragó, creat per Ferran el Catòlic el 1493.   |  - que ... mare]  
Cfr. amb el text llatí: «ut adorent parvulum despicabilem, tam sua aetate quam paupertate suorum?» (VCC, 
52a).  |   portava]  Om.: «cum tanta indigna viderent?» (VCC, 52a).  |   no·ls ... misèria]  Cfr. amb el text llatí: 
«non offenduntur pannis, non scandalizantur lactantis infantia» (VCC, 52a-b).  |  20-201,1 y ... besen]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 52b).





açò no·ls basta: la terra besen, com a rey lo honrren, Déu lo adoren. Aquell qui·ls 
mostrà lo camí per la stela, los il·luminà la pensa {43c} per gràcia.»

Diu sanct Crisòstom: «Entraren en la barraca y trobaren lo Fill ab Maria, mare sua, no 
coronada com a reyna, ni en real cadira, ni vestida de porpra sembrada de precioses 
pedres. Una pobra roba la cobria no per ornament, mas per cobrir la nuditat humana; tal 

vestidura com podia portar una dona muller de hun fuster pobre, y en ciutat stranya. 
Donchs, si aquests Reys cercassen rey de la terra, trobaren-se confusos, que tant camí y 
ab tants perills hi treballs fossen arribats al stable; però Rey celestial cerquen, y per ço 
no s’alteren si res de les terrenes pompes no troben. La stela del cel los guià en la terra, 
y lo Sperit Sant dins la pensa.»

Diu sanct Leó papa: «No sens causa, quand la claredat de la stela portà los tres Reys a 
la barraca, no veren l’infant com manava als diables, no resuscitava los morts en los 
sepulcres, no tornava als cechs la vista, ni feya que·ls paralítichs correguessen, ni que·ls 
sords ohissen ni·ls muts parlassen. No·l trobaren obrant alguna virtut divina, mas hun 
infant pobrel[l]et adoraren sots cura y solicitud de la Mare, y de pochs dies mare. No 

mostrava algun senyal de potència, mas de profunde humilitat exemple.
»Tota la vida de Jesús, Déu y Senyor nostre, tot lo seu morir hi viure, tot és humilitat 

menyspreada, ab la qual ha vençut lo món y lo diable. Sens persecució no foren tots los 
seus dies: essent infant, fogint sentí persecucions de home, y morint home, no dexà 
humilitat mansueta.

»Y axí, tota la cristiana doctrina no és en abundància de scientífiques paraules, no en 
astúcia de disputa, no en appetit de laor y glòria, mas en humilitat voluntària, la qual 
Jesús, Déu y Senyor nostre, servà en lo ventre de la humil pobra Mare fins a la mort en 
lo mont de Calvari.»

 sanct] sant B. Seguim V.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   virtut] virtud B. 
Seguim V.

- Aquell ... gràcia]  Cfr. amb el text llatí: «Sed profecto qui illos adduxit, ipse et instruxit, et qui per stellam 
foris admonuit, ipse in occulto cordis intus edocuit» (VCC, 52b).  |   gràcia]  El traductor valencià omet a 
continuació aquest passatge de sant Agustí, Sermones ad populum, Sermones de tempore, sermó CXXXII: In 
Epiphania Domini, II (PL 39, col. 2008): «Et Augustinus: “Non sub pollice sella regalis, non de membris 
purpura, non in capite diadema fulgebat, non pompa famulantium, non terror exercitus, non gloriosior fama 
praeliorum hos ad eum viros ex remotis cum tanto voto supplices attraxerat. Jacebat in praesepio puer ortu 
recens, exiguus corpore, contemptibilis paupertate. Sed magnum aliquid latebat in puero quod illi homines 
non terra portante, sed coelo narrante, didicerant”» (VCC, 52b).  |  - Diu ... pensa]  Pseudo-Crisòstom, Opus 
imperfectum in Matthaeum, 2 (PG 56, cols. 641-642).  |  - no ... pedres]  Cfr. amb el text llatí: «non 
diademate coronata, non auro refulgente, aut in lecto aureo recumbente» (VCC, 52b).  |  - La ... pensa]  Cfr. 
amb el text llatí: «tamen solius stellae testimonio contenti gaudebant oculi eorum contemptibilem puerum 
aspicere, quia spiritus in corde eorum terribilem eum monstrabat» (VCC, 52b).  |  - Diu ... mansueta]  Sant 
Lleó Magne, Sermones, sermó XXXVII: In Epiphaniae solemnitate VII, c.II (PL 54, cols. 0257C-0258A).  |  
- en ... sepulcres]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 52b).  |  - ni2 ... parlassen]  Cfr. amb el text llatí: «aut 
mutis eloquium reformantem» (VCC, 52b).   |   y ... mare]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 52b).  |   tot ... 
viure]  Add. de Corella (cfr. amb (VCC, 52b).  |  17-18 tot2 ... menyspreada]  Cfr. amb el text llatí: «humilitate est 
concepta, humilitate est confecta» (VCC, 52b).   |  - Y ... Calvari]  Sant Lleó Magne, Sermones, sermó 
XXXVII: In Epiphaniae solemnitate VII, c. III (PL 54, cols. 0258B-C). 





Y a nosaltres la dexà per exemple, que si volem vençre {43d} lo món y lo diable, de 
humilitat sien les nostres armes, ab les quals fàcilment porem sobrar los enemichs 
nostres, visibles e invisibles.

[12. DELS REGALS QUE  OFERIREN]

Hi seguint la evangèlica letra, trobat lo infant, los Reys los seus tresors obriren. De 
ací podem una informació moral pendre: que no ubram ni manifestem en lo camí los 

tresors de nostres bones obres, hon los enemichs nos asalten, mas davant Déu, qui los 
secrets del nostre cor mira.

Y féu present cascú al Rey, Déu home, or, ensens y mirra. Era consuetud antiga que 
algú no vingués davant Déu ni davant lo rey que no portàs present de alguna offerta. Y 
los de Aràbia en or y en gomes aromàtiques abunden, y a Déu y als reys tals coses 

offerien. Y, ab tot que·ls Reys en les sues offertes seguissen lo que ells acostumaven, 
però per inspiració divina lo que offerien era ple de profundes misteris, y en les offertes 
mostraven la fe que tenien.

Tres coses los Reys de Jesús conegueren: Déu, rey y mortal home. Y axí·l demanaren, 
quand deyen: «Hon és aquell qui és nat –ací l’atorguen home– Rey dels juheus? –ací 

clarament Rey lo nomenen–. Venim perquè l’adorem –ací Déu lo confessen.»
En l’or significaren la potestat règia, que tribut li porten. És do de rey l’or per la sua 

noblea, hi axí mostren en lo fadrí la real potència. En lo ensens Déu lo confessen, que 
l’ensens a Déu offerir se acostuma, hi en loch de Déu al sacerdot lo donen. Era gran 
sacerdot Jesús, únich sacerdot sobre tots los altres. En la mirra la sua mortalitat 

confessen: los corsos morts mirrar acostumen. Volgué morir Jesús, Rey y sacerdot, per 
la salut nostra.

 obriren] obiren B. Seguim V.  |   manifestem] manifestam V. Seguim B.  |   aromàtiques] aromàriques VB. 
Esmenem l’error gràfic.  |   tenien] temen B. Seguim V.  |   a] a add. V. Seguim B.  |   mirrar] mirar B. 
Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «Signatur quoque humana mortalitas per myrrham, qua condiri solent 
corpora mortuorum» (VCC, 53a).

 trobat ... obriren] Mt 2, 11: Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre ejus, et procidentes 
adoraverunt eum: et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera, aurum, thus, et myrrham.  |   Y ... mirra] 
Mt 2, 11.  |  - Hon ... confessen] Mt 2, 2: dicentes: Ubi est qui natus est rex Judaeorum? vidimus enim 
stellam ejus in oriente, et venimus adorare eum.

 Hi ... letra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 52b).  |   de ... obres]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 52b).  |  
6-7 qui ... mira]  Cfr. amb el text llatí:  «ex occultis cordium offeramus» (VCC, 52b).  |   a ... reys]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 52b).  |   offerien]  Om.: «et ideo Magi ista obtulerunt» (VCC, 52b).  |   Tres ... home]  
Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que estructura el contingut en una seqüència rimada: 
«tum scilicet Trinitatis fidem et mysterium revelantes, et in Christo Trinitatem adorantes; tum eum Regem et 
Dominum Deum, sed mortalem significantes; et Christi regiam potestatem, ac divinam majestatem et 
humanam mortalitatem venerantes. Haec enim tria Magi de Christo cognoverunt» (VCC, 52b-53a).  |  
 potència]  Om.: «et se illud decere» (VCC, 53a).





Diu sant Agostí: «L’or com a rey li offeriren, lo ensens com a Déu, la mirra com a 
mortal home, que per tots los hòmens morir devia. Offerí cascú dels Reys aquestes tres 
coses. Hi del nom {44a} de cristià algú no s’alegre, si no offir per verdadera fe aquestes 
tres offertes: que Jesús confesse Déu, Rey hi home.»

Diu sant Remigi: «No offerí la hu or, l’altre ensens, l’altre la mirra, mas cascú oferí 

or, ensens hi mirra.»
Or, donchs, offiram nosaltres: que atorguem que Rey universal en lo cel, en la terra, 

en los abissos regna; ensens: que tingam vera fe que és creador hi factor de totes les 
creatures; la mirra: que essent Déu és mort home per nosaltres.

Diu sant Hilari: «Grans secrets tenim en aquestes offertes: miram la mort en la 

humanitat sua, en ell, Déu, la resurrectió gloriosa, en la real magestat lo final Judici.»
Yo, Senyor, pecador miserable, a tu adore segut a la part dreta de Déu, ton Pare, 

regnant sobre totes les creatures; a tu offir fe, caritat y sperança, Rey, Déu y home, nat 
de Maria verge, mort en la creu per los meus grans delictes.

Diu sant Bernat: «Or li offiren per suplir a la necessitat de la pobrelleta mare, ensens 

per a perfumar la miserable posada, mirra per a consolidar la sua carn tendra.»

[13. DE  LES TRES  OFRENES QUE HEM DE  FER  A DÉU,  MORALMENT]

Puys havem a Jesús offert les sues offertes, offiram a la sua bondat les nostres; que és 
Rey, Déu y home són offertes sues. Y la bondat sua nos ha donat tres dons, que si·ls 
offerim són a la sua magestat molt acceptes. Lo primer és l’ànima nostra, que per or se 
pot entendre, perquè no tenim alguna cosa més preciosa, més cara ni més noble. Lo 

segon és lo cors nostre, que deu ésser amarch per disciplines y penitència. Lo terç és 

 Agostí] Agostín B. Seguim V.  |   Offerí] Offeria B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «Uusquisque autem 
eorum praedicta tria obtulit» (VCC, 53a).  |   sant] san B. Seguim V.  |  oferí] offerí B. Seguim V.  |   offiram] 
offiran B. Seguim V.  |   caritat] carita B. Seguim V.

- Diu ... home]  Cfr. la traducció de Corella, que segueix fidelment el text de la VC, amb la font original 
d’aquest passatge de sant Agustí, Sermones ad populum, Sermones de tempore, sermó CXXXVI: In 
Epiphania Domini, VI (PL 39, col. 2015): «Triplicium ergo munerum numero triplex significatio continetur. 
In thure signant Dei honorem; in auro, regiam dignitatem; in myrrha, corporis sepulturam. Offeramus ergo et 
nos, dilectissimi fratres, sincera et sancta munera Deo nostro, castitatem, fidem, patientiam, charitatem, 
mentes humiles, probos mores, animas Deo inhabitatore condignas ».  |   coses]  Om.: «quia, ut dictum est, 
mysterio congruit» (VCC, 53a).  |  - Diu ... mirra]  Sant Remigi d’Auxerre, Homiliae, homilia VII (PL 131, 
cols. 0906C-D).  |   mirra]  Corella omet la part final de la citació de sant Remigi: «“et singuli eum suis 
muneribus regem Deum et hominem praedicaverunt” haec Remigius» (VCC, 53a). A continuació, omet 
també aquest fragment: «Hos omnis vere Christianus imitatur, qui Christum verum Deum esse regem et 
passum confitetur» (VCC, 53a).  |   nosaltres]  Om.: «Omnia enim haec sancta fides veraciter Christo offerre 
non desinit, dum unum eumdemque Deum verum, verumque hominem credit, et vere pro nobis mortuum 
veraciter recognoscit» (VCC, 53a).  |  - Diu ... Judici]  Sant Hilari de Poitiers, Commentarius in 
Matthaeum, c.I: De nativitate Christi, et de Magis cum muneribus, ac de infantibus occisis (PL 9, 
col. 0923A).  |   a ... home]  Cfr. amb el text llatí: «et offero tibi splendorem fidei, qua te credo Regem 
omnium seculorum, Deum de Deo» (VCC, 53a).  |  - Diu ... tendra]  Sant Bernat de Claravall, Sententiae 
(PL 183, col. 751A).  |   perquè ... noble]  Cfr. amb el text llatí: «quia sicut auro nihil nobilius est, vel pretiosius 
aut pulchrius, sic nihil nobilius vel pretiosius aut pulchrius, quam anima coram Deo reputatur» (VCC, 53a).  |  
 nostre]  Om.: «quod per myrrham designatur; myrrha enim est amara» (VCC, 53a).





conversació santa y honesta, que per lo ensens devem entendre, lo qual no perfuma, sinó 
quand sobre foch lo posen; y axí, les nostres bones obres lavors són a Déu acceptes, 
quand brases de tribulacions les prenen.

Devem encara a Jesús fer offerta de or de amor verdadera, amant de cor aquell Déu y 
Senyor qui primer tant nos amà que és mort per nosaltres. Devem-li offerir ensens de 

laors y gràcies, que és Déu, creador y redemptor nostre. Devem-li offerir mirra {44b} 
per dolorós record de la sua mort dolorosa.

Té moralment la santa Sgleya or de perfeta sapiència, recta fe y santa doctrina; ensens 
de oració devota, cogitació bona, conversació odorífera; té mirra en la amargor de 
penitència, en la carn mortificada y en làgremes amargues. Or los doctors offiren, 

ensens los martres, los penidents confessors mirra. Y axí, qualsevol offerta en aquestes 
tres coses se tanca.

Aquests tres dons los tres Reys offeriren, en los quals comprengueren tota la veritat 
de la fe santa cathòlica y tota la esglesiàstica disciplina.

Diu sant Bernat: «Or portam a Jesús per offerta quand per amor sua dexam los béns 

temporals de la present vida; y aquell qui los béns temporals dexa, los celestials desija. 
Y axí, l’or ab ensens perfuma, y perquè la carn li contrasta, ab mirra de afflictions la 
castiga. Té la oració dos ales: almoyna, que per l’or se deu entendre; mirra, que és lo 
dejuni; y lavors lo ensens puja y entra en lo divinal conspecte.»

[14. DELS TRES REGALS DELS TRES REIS]

Serviren lo[s] tres Reys al Senyor de tres coses: de la corporal substància, que sobre 

la terra se prostaren; de la spiritual, que l’adoraren; de la temporal, que, uberts los seus 
tresors, dons li offeriren. No té més qualsevol home que béns temporals, lo cors y la 
ànima. Tres foren los Reys qui adoraren, significant que aquells qui verdaderament 
crehen, una indivídua essència hi tres persones confessen. Y aquells qui a Déu desigen 

 brases] braces B. Seguim V.  |   Senyor] Senxor B. Seguim V.  |   perfeta] perfeca B. Seguim V.  |   conversació] 
connersació B. Seguim V.  |   lo] los B. Seguim V.  |   prostaren] prestaren B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: 
«prociderunt» (VCC, 53b).  |   lo] los B. Seguim V.  |   los] les VB. Esmenem la forma del determinant 
atenent a la concordança de gènere.  |  adoraren] adoren B. Seguim V.

 honesta]  Om.: «in utroque, scilicet in corpore et anima» (VCC, 53a).  |   que ... nostre]  Cfr. amb el text llatí: 
«per gratiarum actionem» (VCC, 53b).  |   y ... amargues]  Cfr. amb el text llatí: «ac bona operatione» (VCC, 
53b).  |   ensens ... mirra]  Cfr. amb el text llatí: «thus martyres et confessores, myrrham jam poenitentes 
peccatores» (VCC, 53b).  |  - Diu ... conspecte]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de 
sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, In Epiphania Domini, sermó III (PL 183, cols. 0151B-D).  |  
- Y ... castiga]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Sic enim offerimus thuris odoramentum, quo 
nimirum designantur orationes sanctorum. Oportet et jam, non solum ut praesens seculum contemnas, sed et 
carnem ipsam castiges ac servituti subjicias» (VCC, 53b).  |  - Té ... conspecte]  Cfr. amb el text llatí la 
traducció que ofereix Corella de la part final d’aquest passatge de sant Bernat: «Duas igitur alas habeat oratio, 
et comtemptum mundi, et afflictionem cordis; nec dubium quin coelos penetret, et in conspectum Dei sicut 
incensum dirigatur, in qua cum auro et thure myrrha quoque ei offertur» (VCC, 53b).  |  - uberts ... tresors]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 53b).





veure hi ab devoció adorar lo volen, en fe, sperança hi caritat és mester que l’adoren, y 
en lo cor, en la boca hi en les obres, hi ab lo enteniment, voluntat hi memòria. Hi reys 
nomenar se poden, perquè a la carn, al món hi al diable senyoregen.

Diu sanct Isidre: «Los reys, de rectament regir lo nom prenen, y axí com de rectes hi 
virtuoses obres reys se nomenen, axí perden lo nom com pequen. De Orient los Reys al 

Senyor vénen; Orient la prosperitat mundana significa dels {44c} delits, honors e 
riquees. Dexen-les aquells qui lo Senyor troben.»

[15. DEL SIGNIFICAT  DE L’ESTRELA DELS REIS, MÍSTICAMENT]

Per la stela que los tres Reys veren podem la sacratíssima verge Maria entendre, la 
qual «stela de la mar» se interpreta. Apareix als seus devots reys, qui són los qui 
virtuosament viven, los quals en aquesta turbulenta mar de culpes y misèries endreça 

hi·ls guia, perquè al port de salut, Jesús, son Fill, vinguen e li offiren almoyna, devoció 
y penitència.

Alguns doctors opinen que en aquesta novella stela una figura de fadrí s’i mostrava, 
ab una resplandent creu luminosa y una veu que deya: «Anau y trobareu lo Rey 
novament nat en Judea.» Lo dia de la nativitat del Senyor aparegué als reys la stela. Ab 

devota cuyta vingueren, y ab gran sforç cercant lo demanen, y trobat, humilment lo 
adoren.

[16. DE  LES FIGURES DELS  REIS]

Figurats foren aquests Reys per aquells tres cavallers de David fortíssims que de la 
cisterna de Bethleem enmig dels enemichs li portaren aygua; y aquests tres Reys, no 

 que ladoren] aquel doren VB. Esmenem la lliçó a partir del sentit del passatge.  |   boca] boça B. Seguim V.  |  
 sanct] sant B. Seguim V.

 memòria]  Om.: «debent a malis observare, et in bonis occupare» (VCC, 53b).  |  2-3 Hi ... senyoregen]  Cfr. la 
traducció de Corella amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a sant Gregori Magne, Moralium libri, 
sive expositio in librum b. Job, l.XXVI, c.XXVIII (PL 76, cols. 0381A-B): «Unde secundum Gregorium: 
“Sancti viri pene reges vocantur, quia cunctis motibus carnis non consentiendo succumbere, sed bene 
regendo, praeesse noverunt”» (VCC, 53b).  |  - Diu ... troben]  Sant Isidor de Sevilla, Etymologiae, l.IX, 
c.III: De regnis et militiae vocabulis (PL 82, col. 0342A).   |   Dexen-les ... troben]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 53b).  |   de ... misèries]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 53b).  |  - li ... penitència]  Cfr. amb el text 
llatí: «et ipsum invenientes, venerantur, munera ei offerentes, scilicet aurum charitatis, et thus devotae 
orationis, ac myrrham mortificationis carnis» (VCC, 53b).  |  - Ab ... adoren]  Cfr. amb el text llatí: «Igitur 
in Judaeam festinaverunt, et audacter eam intrantes, Regi coeli nato munera obtulerunt» (VCC, 53b).   |  
- Figurats ... aygua]  Al·lusió a Ixbaal, Eleazar i Xamà, els tres herois que, segons la narració de 
2Sa 23, 15-17, van travessar el campament dels filisteus per a pouar aigua de la cisterna de Betlem i oferir-la 
al rei David.  |   enmig ... enemichs]  Cfr. amb el text llatí: «exercitum inimicorum non timentes, sed viriliter 
castra eorum transeuntes» (VCC, 53b).  |  19-206,2 y ... vida]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que 
ofereix Corella de la segona part d’aquesta figura: «sic tres Magi potentiam Herodis non formidantes, sed 
audacter Judaeam intrantes, de novo rege interrogaverunt. Tres robusti perrexerunt in Bethlehem pro aqua 
cisternae, quam hauserunt de cisterna terrestri; tres Magi venerunt in Bethlehem pro aqua gratiae aeternae, 
quam susceperunt de pincerna coelesti. Figurabat ergo illa Bethlehemitica cisterna quod in Bethlehem 





tement a Herodes, entraren per Judea, y de la font viva, Jesús, de Bethleem portaren 
aygua de vida.

Era Salamó de aquest rey novell figura. Stava en la sua cadira de candidíssim vori 
fabricada, cuberta de launa de or puríssim. Tots los reys Salamó desijaven veure, y 
presents li offerien. La cadira de Salamó és la beatíssima Senyora nostra, qui tenia 

Jesús, infinida hi eterna sapiència, en la falda. És vori candidísim per la sua virginitat e 
mundícia, cuberta de or puríssim per la sua amor y caritat excelsa.

Sobre sis grahons stava la cadira de Salamó alta, y la verge Mare excel·lia sis graus 
en excel·lència: patriarches, profetes, apòstols, martres, confessors y vèrgens. Dotze 
leonets eren los grahons per hon s’i pujava, que los dotze apòstols a la nostra Senyora 

com a Reyna de Parahís la servien, y dels dotze patriarches la sua generació devallava. 
Era la summitat de la cadira rodona, que és forma y figura que pot molt pendre, 
significant la {44d} plenitud de gràcia de la verge Mare, Senyora nostra. Dos mans 
sostenien la cadira, que·l Pare y Sperit Sant de la cadira del Fill no·s partien.

[17. DEL RETORN DELS REIS]

Hi tornant a la letra evangèlica, adoraren humilment los Reys a Jesús, Déu y Senyor 

nostre, y ab molta reverència en offertes lo serviren. Y ab gran goig y alegria, atesa la fi 
de son viatge, presa benedictió y licència, besant los peus del Senyor y aprés la terra, de 
la pobra posada se partiren.

Pensant en la tornada, posaren-se a dormir perquè de matí delliberasen. Y dormint, 
per divina revelació cobraren resposta que no tornassen a Herodes; que algú no deu 

tornar atràs de la veritat coneguda. Prenem exemple que no tingam amistat ni 

 Salamó] Salomó B. Seguim V.  |   candidísim] candísim B. Seguim V.  |   vèrgens] verges B. Seguim V.  |  
 delliberasen] delliberassen B. Seguim V.

- Y ... Herodes] Mt 2, 12: Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi 
sunt in regionem suam.

nasciturus erat coelestis pincerna, qui propinaret aquam gratiae omni sitienti, et daret aquam vitae non 
habenti» (VCC, 54a).
- Era ... offerien]  La descripció del tron de Salomó figura en 1Re 10, 18-20 i 2Cr 9, 17-19.  |   novell]  
Entenem ací «novell» en el sentit de nascut recentment.  |   offerien]  Om.: «Sed et regina Saba talia et tanta 
munera ei offerebat, quanta et qualia in Jerusalem visa non erant» (VCC, 54a).  |  - És ... excelsa]  Cfr. la 
traducció resumida que ofereix Corella amb l’original llatí: «hic thronus factus de ebore candido et auro puro. 
Ebur propter sui candorem et frigiditatem, designat virginalis munditiae castitatem, sed ebur antiquum in 
ruborem vertitur: sic longa castitas martyrium reputatur. Aurum, quia in valore praecellit omne metallum, 
significat charitatem, quae est mater omnium virtutum. Maria ergo dicitur eburnea, propter virginalem 
castitatem; et auro vestita, propter perfectissimam charitatem; et pulchre virginitati conjungitur charitas, quia 
sine charitate coram Deo nihil reputatur virginitas» (VCC, 54a).  |  - que1 ... nostra]  Cfr. amb el text llatí: 
«quia Maria erat sine angulo sordium et tota munda» (VCC, 54a).   |   Hi ... evangèlica]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 54a).  |   y ... terra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 54a).  |   posaren-se ... delliberasen]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 54a).





companyia ab mals hòmens. Diu Sèneca: «No és levitat dexar la error coneguda, ni, 
segons que és mester, que lo consell se mude.»

Pensaven aquests Reys dins la sua consciència si tornarien a Herodes. Y axí la divina 
voluntat consultaven: axí com Moysés callant ab la affectió a Déu reclamava. Y aquests 
ab gran prudència hi piadosa affectió desijaven que la lum de la divina gràcia los guiàs 

en la tornada, y per ço atengueren per interior revelació del que devien fer endreça.
Y devallant a la mar, s’enbarcaren y passaren a Tharsis de Cilícia, y per altre camí 

tornaren a la sua pàtria. E irat Herodes, cremà aprés les naus de Tharsis, segons havia 
profetizat lo psalmista: «Cremarà les naus de Tharsis en sperit de vehement ira.»

Diu sant Jerònym: «No convenia que la fe de aquests reys ab la infidelitat dels juheus 

fos mesclada.»
Diu sant Crisòstom: «La fe de aquests Reys mira: no·s scandalizen, ni dins si mateix 

dien: “Si aquest és tan gran rey, com vol que amagadament fujam de Herodes?” Aquesta 
és la fe verdadera: adherir als articles y no cercar les causes.»

[18. COM , TORNANT  PER  UN ALTRE  CAMÍ , ENS  INDUEIXEN  A CANVIAR  
DE  VIDA]

Ací prenem exemple que vingam ab devoció a Jesús, Déu y Senyor nostre, y que en 

tot siam obedients al que ell mana. No tornem al diable, mas per ell, qui és {45a} 
veritat, vida y carrera, tornem a la celestia[l] pàtria.

Diu sant Agostí: «No tornem per aquella via que veníem. A Jesús cercàvem; puys 
l’avem trobat, mudem lo nostre viure.»

Diu sant Gregori: «Gran misteri los Reys nos descobren quand per altra via a la sua 

pàtria tornen. Parahís és la nostra pàtria, de la qual som partits y apartats nosaltres per 

 companyia] companya B. Seguim V.  |   segons] sehons B. Seguim V.  |   Jerònym] Jerònim B. Seguim V.  |  
 vingam] vinguam B. Seguim V.  |   per] par B. Seguim V.  |   Agostí] Agostín B. Seguim V.  |   som] són B. 

 Cremarà ... ira] Sl 47, 8:  in spiritu vehementi conteres naves Tharsis. Psalteri: «en sperit de ira molt fort 

 hòmens]  Om.: «et cognitos errores vitemus» (VCC, 54a).  |  22-23 Diu ... mude]  Sèneca, De beneficiis, l.IV, 
c.XXXVIII, 1-2.  |  - Y ... tornada]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 54a).   |  - Diu ... mesclada]  Sant 
Jeroni, Commentaria in Matthaeum, l.I (PL 26, col. 0027A).  |  - Diu ... causes]  Sant Joan Crisòstom, 
Homiliae in Matthaeum, 8, 1 (PG 57, col. 83).  |   carrera]  Om.: «et per semitas virtutum» (VCC, 54b).  |  
pàtria]  Om.: «Hic itaque admonemur omnem salutem et spem in Christo locare, et ab itinere prioris vitae 
abstinere, et per aliud iter incedere» (VCC, 54b).  |  - Diu ... viure]  Cfr. amb l’original llatí, que Corella 
tradueix sense plegar-se a la literalitat: «Unde Augustinus: “Non qua venimus via redeamus, nec prioris 
nostrae conversationis vestigia repetamus: via mutata est”» (VCC, 54b). El passatge està pres de Sermones ad 
populum, Sermones de tempore, sermó CCII: In Epiphania Domini, IV, c.III (PL 38, col. 1035).  |  
-, Diu ... partida]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb què resol Corella aquest passatge de 
sant Gregori Magne, Homiliae in Evangelia, l.I, homilia X (PL 76, cols. 1113C-D): «“Magnum vero nobis 
aliquid Magi innuunt, quod in regionem suam per viam aliam revertuntur. Regio quippe nostra paradisus est, 
ad quam Jesu cognito redire per viam qua venimus prohibemur. A regione etenim nostra superbiendo, 
inobediendo, visibilia sequendo, cibum vetitum gustando discessimus; sed ad eam necesse est ut flendo, 
obediendo, visibilia contemnendo, atque appetitum carnis refrenando, redeamus. Per aliam ergo viam in 
regionem nostram regredimur, quoniam qui a paradisi gaudiis per delectamenta discessimus, ad haec per 





desobediència, anant per la via de voluptats e delectacions terrenes. És mester que per 
anar a la celestial pàtria girem aquesta via y tornem per afflictions y penitència. Per 
delits, de Parahís és stada la nostra partida.»

Lo papa, en les processions que celebra, de allí hon se parteix, per altre camí torna. 
Devots los Reys vingueren; molt més devots se’n tornen, y a molts prycaren y 

convertiren denunciant lo que vist y hoït havien.

[19. COM  MARIA  DÓNA L’OR  ALS POBRES,  ON  ES PREDICA LA 
POBRESA]

Y, partits los Reys, piadosament devem creure que, amant y zelant pobretat, la verge 
Mare, Senyora nostra, donà tantost a pobres les abundoses offertes que·ls Reys li 
dexaren. Y manifestament se mostra: que presentant son Fill al temple no pogué 
comprar hun anyell per a la offerta, ans offerí hun parell de colomins o de tortres, que 

era offerta dels pobres.
Considera de pobrea dos excel·lències en Jesús y en la verge Mare: que prenen 

almoyna perquè són pobres, y, per ésser més pobres, la donen a pobres. En fonament de 
humilitat crexia l’amor de pobrea. Són alguns que dins si vils y dejectes se stimen, y no 
volen ésser stimats tals per los altres. Però l’infant pobrellet Jesús y la sua pobrelleta 

Mare, la sua pobretat hi misèria no la amaguen: a tots la manifesten, y als Reys 
strangers, qui per adorar l’infant venien. Ni tingué recel la prudentíssima Verge que no 
se’n tornassen, mirant tanta pobrea del Rey qui cercaven. Tant pobretat y humilitat 
amava que per alguna altra joya no la volia perdre, donant-nos exemple que per ésser 
verdaders humils desigem que vils y dejectes los altres nos stimen.

Seguim V.
 celestial] celestil B. Seguim V.  |  tornem] torne B. Seguim V.  |   partida] pàtria VB. Esmenem la lliçó atenent al 
sentit del passatge. Cfr. amb el text llatí: «a paradisi gaudiis per delectamenta discessimus» (VCC, 54b).  |   y] 
om. B. Seguim V.  |   amant] anant VB. Esmenem la lliçó atenent al sentit del passatge. Cfr. amb el text llatí: 
«Domina, paupertatis amatrix, zelans fortiter pro paupertate» VCC, 54b).  |   pogué] pogné V. Seguim B.  |  
 offerí] offrí B. Seguim V.

trocejaràs les naus de Tharsis» (López Quiles 1985: 69).

lamenta revocamur” haec Gregorius» (VCC, 54b).
 Lo ... torna]  Cfr. amb el text llatí, que el traductor valencià abreuja: «Ad hoc etiam significandum quod per 
aliam viam in regionem nostram redire debeamus, Dominus Papa in processionibus redit per aliam viam, ab 
ea per quam est egressus» (VCC, 54b).  |   nostra]  Om.: «intelligens filii sui voluntatem» (VCC, 54b).  |  7-8 les 
... dexaren]  Cfr. amb el text llatí, que diu simplement «totum aurum» (VCC, 54b).  |  - y ... Mare]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 54b).  |   venien]  Om.: «et in tali casu et tempore, in quo multum timendum erat» 
(VCC, 54b).  |  16-17 Ni ... cercaven]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Nam cum illi venirent, ut 
regem Judaeorum, quem etiam Deum esse credebant, invenirent, dubitare poterant, ne talibus de ipso visis, 
reputantes se delusos, sine fide et devotione recederent» (VCC, 54b). 





[20. PIA CONTEMPLACIÓ  DE MARIA EN EL  PESSEBRE]

Romania la Verge partera, Reyna {45b} dels àngels, ab lo Fill, Jesús, y ab lo spòs 
Joseff en pobret diversori, lo pesebre per breç de son Fill y per strado de tal casa. Stigué 
sperant lo quarantén dia axí com les altres dones, y axí com si lo Fill no fos Déu y home.

En la custòdia del Fill stava diligent, solícita y atenta que·l pogués servir sens algun 
defecte. Atentes y admirades staven les altres dones, com miraven muller de hun home 

vell la jove partera, tan humil, tan mansueta, tan diligent en lo servir del Fill y en totes 
les necessitats de la casa. Los àngels se delitaven com lo Fill bolcava, com lo vestia, 
com lo faxava. Ab quin gest, ab quina veu, ab quines dolces paraules plorant lo 
afalagava! O, benaventurada verge Mare entre totes les dones! Concebé’l verge, portà’l 
verge, parí sens dolor verge y crià’l verge, y eternament és verge.

Diu sant Agostí, parlant dolçament ab la piadosa Mare: «Dóna a mamar, verge Mare, 
al rey Messies! Dóna a mamar al teu Senyor y nostre! Dóna a mamar a Déu, qui t’ha fet 
tal perquè de tu y en tu ell se fes home! Ell te ha donat lo do de fecunditat, que sies 
mare, y no t’à levat lo do de virginitat, que sies verge.»

Diu sanct Ancelm: «Qui pot dir ab quina ardent amor les entràmenes de la senyora 

verge Mare eren enceses, com veya plorar son Fill quand lo bolcava? Quin studi tenia 
en donar-li aquelles sagrades mamelles y administrar-li tots los serveys que a hun petit 
infant administrar se podien!»

 no tà] no t’à t’à B. Repetició innecessària. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.

- Romania ... casa]  Cfr. amb el passatge corresponent del text llatí, que Corella tradueix sense plegar-se a la 
literalitat: «Expeditis igitur Magis, et versus patriam suam regressis, adhuc stat Domina mundi cum puero suo 
Jesu, et nutritio ejus Joseph apud praesepe, in illo locello patienter et humiliter» (VCC, 54b).  |   home]  Om.: 
«et ipsi legis observatione indigerent» (VCC, 54b).  |  - En ... verge4]  Cfr. amb l’original llatí la traducció 
certament lliure que ofereix Corella d’aquest fragment contemplatiu: «O cum quanta sollicitudine et diligentia 
ipsum gubernabat, ne vel in minimo defectum haberet! Cum quanta etiam reverentia, cautela, et pio timore 
ipsum contrectabat, quem suum Deum et Dominum esse sciebat! Flexis quidem genibus accipiebat ipsum de 
cunis, et reponebat in eis. Cum quanta etiam jocundidate, confidentia et auctoritate materna ipsum 
amplexabatur, et osculabatur, stringebat dulciter, et in eo delectabatur, quem filium suum cernebat, et 
certissime sciebat! Quam saepe, quam curiose et prudenter tenella membra ipsius fascians componebat, sicut 
enim fuit humillima, sic fuit et prudentissima! Unde in singulis officiis et obsequiis sedule ministrabat, 
vigilanti et dormienti, non solum infantulo, sed etiam grandaevo. O quam libenter eum lactabat! Vix fieri 
potuit quin magnam et aliis feminis inexpertam dulcedinem in talis filii lactatione sentiret! Ipsa Virgo 
infantem hunc concepit sine pudore, peperit sine dolore, lactavit coelesti rore. Virgo ante partum, in 
conceptione; Virgo in partu, in prolis enixione; et Virgo post partum, in pueri dulcissima lactatione» (VCC, 
55a).  |   faxava]  Cenyia o embolicava amb una faixa (DCVB, s.v. faixar).  |  - Diu ... verge]  Autor incert 
(Sant Agustí?), Sermones ad populum, Sermones de tempore, sermó CXXVIII: In Natali Domini, XII  (PL 39, 
col. 1998).  |   nostre]  Om.: «lacta panem de coelo venientem» (VCC, 55a).  |  - Diu ... podien]  En realitat, 
el fragment pertany a Pseudo-Anselm (Eadmer de Canterbury), Liber de excellentia Virginis Mariae, c.IV: De 
amore Virginis ad filium (PL 159, col. 564B-C). Cfr. la traducció certament lliure de Corella amb l’original 
llatí: «Verum dum hunc parvulum inter manus suas versari, et ad ubera sua pendere, atque ad parvas pueri 
corporis laesiones parvulorum more vagire conspiceret, quo, precor, affectu movebatur piissimus animus ejus, 
quove studio ad occurrendum cunctis quae incommoda illi fore timebat, parabatur castissimum corpus ejus?» 
(VCC, 55a).





Y no t’oblides, ànima devota, aquell benaventurat Joseff, fi dels patriarches, ab quina 
cura y diligència ajudava en lo servir del Fill a la sua verge sposa. May pare amà tant a 
fill, ni fill a pare. No era son Fill, mas era Déu, de qui ell era creatura, y era Fill de la 
sua muller verge. Acosta’t, ànima devota, spera si en algun servey pories servir al Fill, a 
Joseff y a la verge Mare. Acosta’t, que virtut hix de l’infant que tots los pecadors sana.

Qualsevol ànima cristiana del dia de la nativitat fins a la {45c} purificació del temple 
deuria visitar cada dia lo pesebre, y ab affectió devota, ajudar a la verge Mare, 
contemplar la pobretat, la humilitat y mansuetut sua, y visitar en aquests dies algun 
pobre, recordant lo que·ns dirà aquest infant que plora en lo pesebre lo dia del final 
Judici: «Lo que haureu fet a hu de aquests mínims, yo u prench en mon compte.»

Has pogut veure en quina posada la Mare de Déu, Reyna del cel, habita, de quina casa 
ab son Fill Déu se contenta. No t’enuges, donchs, religiós, de star en la tua cel·la, y tu, 
cristià, pren patientment qualsevol fretura.

[21. DE  LA SOLEMNITAT DE  LA FESTA DE  L’EPIFANIA]

Considera aprés la festivitat de aquest dia quant és solemne, y spiritualment te alegra, 
y pensa que de nostra fe huy començaren los principis.

Diu sant Leó papa: «Dilectíssims germans, conegam en los Reys qui adoren que a 
nosaltres, gentils, a la fe criden de aquell qui ells han cercat hi·l troben, y trobat, per ells 
y per nosaltres lo adoren. Ells en lo breç lo adoraren; nosaltres, segut a la dreta part de 

 tots] tos B. Seguim V.  |   patientment] patienment B. Seguim V.  |   quant] quant B. Seguim V.  |   Ells] Ell B. 
Seguim V.  |  part] pert B. Seguim V.

 Lo ... compte] Mt 25, 40: Et respondens rex, dicet illis: Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex his fratribus 
meis minimis, mihi fecistis.

- Y ... sana]  Cfr. amb el text llatí la traducció lliure amb què resol Corella aquest passatge, centrat en la 
figura de sant Josep: «Sed et de sancto sene Joseph refert Bernardus, quod puerum Jesum super genua sua 
tenens eidem frequenter arrisit. Stante igitur ante praesepe Domina, sta et tu juxta praesepe cum ea, et 
delectare cum puero Jesu, quia virtus exit ab illo!» (VCC, 55a). Com es pot observar, el traductor valencià 
incideix en la idea que sant Josep no és el pare de Jesús, sinó el nodridor, i omet la referència al riure del 
Jesús infant que el text llatí incorpora a partir d’un passatge de sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica 
Canticorum, sermó XLIII (PL 183, cols. 0995C-D). Aquesta omissió del traductor s’ha de posar en relació 
amb l’efectuada, en el mateix sentit, en el pròleg de l’obra (veg. nota p. 11,5-6).  |   Qualsevol ... cristiana]  Cfr. 
amb el text llatí:  «Qualibet anima fidelis, et maxime religiosa» (VCC, 55a).  |  - y ... compte]  Cfr. amb el 
text llatí, que Corella amplifica: «puerum Jesum, et matrem ejus adorare; de paupertate et afflictione, 
humilitate et benignitate ipsorum affectuose meditari» (VCC, 55b).  |  - y ... fretura]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 55b).  |  -, Diu ... ànima]  Sant Lleó Magne, Sermones, sermó XXXII: In Epiphaniae 
solemnitate, II, c.IV (PL 54, cols. 0239C-0240A). Cfr. amb l’original llatí, que el traductor valencià abreuja: 
«Agnoscamus ergo, dilectissimi, in Magis adoratoribus Christi vocationis nostrae fideique primitias, et 
exultantibus animis beatae spei initia celebremus. Honoretur a nobis sacratissimus dies, in quo salutis nostrae 
auctor apparuit! Et quem Magi venerati sunt in cunabulis, nos Omnipotentem adoremus in coelis; et sicut illi 
de thesauris suis mysticas Domino munerum species obtulerunt, ita et nos de cordibus nostris quae Deo sunt 
digna promamus» (VCC, 55b).





Déu, son Pare. Offiram lo que ells offeriren de les cordials entràmenes de la nostra 
contrita ànima.»

[22. DE  LES MERAVELLES QUE ES MOSTRAREN  EN LA NATIVITAT DEL 
SENYOR]

Diu sant Crisòstom: «Grans novitats y admirables maravelles en la nativitat del 
Senyor se mostren. L’àngel parlà a Zacharies, dient que la stèril concebria, y fon mut 
Zacharies perquè no u volia creure. Concebé la stèril, y aprés concebé la Verge, y 

sanctificà al Baptista en lo ventre de sa mare. Parí la Verge y cantaren los àngels, y gran 
alegria als pastors denunciaren. Y lo cel y la terra y totes les creatures se alegren. Y lo 
Rey, Déu home, creà una stela que de l’Orient fins a Bethleem guià los tres Reys que 
l’adorassen.»

ORACIÓ

Dulcíssim Jesús, qui, nat de la Verge, te ha plagut que·ls Reys te coneguessen, guiant-
los la stela, y volguist que per altra via a la sua pàtria se’n tornassen: il·lumine, Senyor, 
la lum de la tua gràcia les tenebres de la mia consciència, {45d} y porte’m a coneixença 
de la bondat tua y de la culpa mia, perquè a tu, mon Déu y Senyor, offira mirra de 
compunctió de mos pecats amarga, ensens de oració devota, or de caritat piadosa; 

perquè yo, pecador miserable, qui per los meus pecats per la via de tenebres me só 
lunyat de la pàtria de la felicitat eterna, per la via de veritat y de gràcia hi torne, guiant-
me la luminosa stela de la tua sobreabundant misericòrdia. Amén.

 Grans] a add. B. Seguim V.  |   fon] fou B. Seguim V.  |  4-5 mut Zacharies] mut a Zacharies VB. Ometem la 
preposició per considerar-la sobrera.  |   portem] porten B. Seguim V.  |  coneixença] conexença B. Seguim V.  |  
 compunctió] compuctió B. Seguim V.  |  oració] oratió B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.

 ànima]  A continuació, Corella omet la part final de la citació de sant Lleó Magne, que prové de Sermones, 
sermó XXXVIII: In Epiphaniae solemnitate, VIII, c.IV (PL 54, col. 0263A): «“Sacramentum enim praesentis 
festi oportet in nobis esse perpetuum, quod utique sine fine celebrabitur, si in omnibus actibus nostris 
Dominus Jesus Christus appareat” haec Leo» (VCC, 55b).  |  - Diu ... ladorassen]  Font no localitzada.  |  
- guiant-me ... misericòrdia]  Traducció amplificada de Corella; el text llatí conté, simplement, «te 
ducente» (VCC, 55sc).



DE  LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN LO  TEMPLE.  CAPÍTOL  XII

[1. COM  JOSEP I MARIA,  DEIXANT  BETLEM , SE’N TORNEN A 
JERUSALEM]

Del part de la Verge partera, Mare de Déu, Senyora nostra, quaranta dies acabaven. 
Diu lo sagrat evangeli: Eren complits los dies de la purificació de Maria, segons la Ley 
de Moysés manava. Partí’s la verge Mare ab lo Fill hi Joseff del stable per complir la 

Ley, ab tot que la Ley ni a la Mare ni al Fill obligava. En la circumcisió se purgava en lo 
fadrí la original culpa; en la purificació se purificava la mare, si ab alguna culpa 
concebut havia. Però alguna de aquestes culpes ni altres se trobaven en lo Fill ni en la 
Mare.

Partiren-se de Bethleem Joseff y la sua sposa, y portaren Jesús circuncís a Jerusalem 

perquè·l presentassen al temple, segons la Ley manava, y perquè offerissen hun parell 
de colomins o hun parell de tortres.

[2. DELS MANAMENTS DE  LA LLEI  SOBRE LA  PURIFICACIÓ DE  LES 
DONES I  L’OBLACIÓ DELS PRIMOGÈNITS]

Hi devem atendre que dos manaments tenien les parteres: la hu era general, l’altre 
special en los primogènits hòmens. La primera obligació era que la dona que paria fill 
per acostament de home era inmunda set dies, y tot lo que tocava era inmunde; ni en lo 

dormir ni en lo menjar ab algú comunicava. Lo huytén dia lo infant circumcien, y trenta 
y tres dies aprés restava inmunde, que no podia entrar en lo temple ni tocar alguna cosa 
sacra. Y en aquests quaranta dies no podia exir de casa. Al quarantén dia portaven lo 
fadrí al temple y offerien {46a} sacrifici. Si paria filla, aquests dies de la purificació se 
doblaven, y los primers set, que era inmunde, que de la filla eren quinze, y de no exir de 

casa huytanta.

 partera] parterra B. Seguim V.  |   devem] deven B. Seguim V.  |   inmunde] inmnude B. Seguim V.  |   menjar] 
menlar B. Seguim V.  |   tres] tees B. Seguim V.  |   aquests] equest B. Seguim V.  |   sacrifici] sarifici V. 
Seguim B.

- Eren ... manava] Lc 2, 22: Et postquam impleti sunt dies purgationis ejus secundum legem Moysi, tulerunt 
illum in Jerusalem, ut sisterent eum Domino.  |  - Partiren-se ... Ley] Lc 2, 22.  |  - y ... tortres] Lc 2, 24: 
et ut darent hostiam secundum quod dictum est in lege Domini, par turturum, aut duos pullos columbarum.

 ab ... obligava]  Cfr. amb el text llatí: «in qua nihil purgandum erat, quia sine peccato conceperat» (VCC, 
55a).  |   culpa]  Om.: «quod a parentibus contraxerat» (VCC, 55a).  |  - era1 ... comunicava]  Cfr. la 
traducció de Corella amb el text llatí: «immunda esset septem diebus, separata a consortio hominum, et ab 
ingressu templi, et a tactu sacrorum» (VCC, 55b).   |   circumcien]  Om.: «et ipsa quidem munda efficeretur 
quoad consortium hominum» (VCC, 55b).  |   Al quarantén dia]  Cfr. amb el text llatí: «Completis XXXIII 
diebus cum septem praecedentibus, ex tunc quadragesima die» (VCC, 55b-56a).  |   sacrifici]  «pro se et pro 
puero» (VCC, 56a).  |  19-21 Si ... huytanta]  Cfr. amb el text llatí: «Si autem faeminam peperisset, 
duplicabantur dies quoad consortia hominum, et quoad templi ingressum» (VCC, 56a).





Tenien altre manament en la ley judaica que era special en los primogènits, axí en los 
hòmens com en les bèsties, qui eren sants y dedicats y consegrats a Déu per al servir del 
temple, de aquell temps que·l Senyor matà tots los primogènits de Egypte, y no tocà en 
los primogènits del judaich poble. Y per ço, volgué que li fossen offerts tots los 
primogènits. Axí com volgué primícies dels fruyts de la terra, axí volgué dels hòmens y 

de les bèsties, donant-nos exemple que de les coses primeres y millors li devem fer 
offerta.

[3. DE  LES CINC  RAONS PER  QUÈ  CRIST  VOLGUÉ SER PRESENTAT]

Volgué, donchs, lo Senyor, puys era primogènit, tenir la ley dels primogènits, y 
aquests dos manaments en ell se observassen. Ell, Déu y Senyor nostre, de tota humilitat 
mestre, esent egual a Déu, son Pare, no li paria humilitat perfeta que solament fos 

obedient a la verge Mare, si a la Ley no era subjecte per moltes causes. La primera, 
perquè loàs la Ley y l’aprovàs, puys ell l’avia donada. La segona, perquè en ell se 
acabava, en ell se complia, qui era lo figurat de totes les legals figures. La terça, per 
levar als juheus occasió de calúmnia, que diguessen que no era ell lo rey Messies, que la 
Ley trencava. La quarta, perquè·ns fes deliures a nosaltres. La quinta, per donar-nos 

exemple de humilitat y obediència.

[4. DE  LES CINC  RAONS PER  QUÈ  MARIA VOLGUÉ  SER  PURIFICADA]

Y, ab tot que la verge Mare a la Ley no era obligada, que ja Moysés hi havia provehit 
en sperit de profecia, dient: «La dona, si concebrà ab ajustament de home...», y axí, 
manifestament mostrava que alguna dona sens ajustament de home devia concebre; 
aquesta fon la verge Senyora, que del Sperit Sant fon la concepció sua, però per moltes 

rahons volgué a la ley de la purificació ésser subjecta.
La primera, per conformar-se ab les altres dones, axí com lo Fill ab los altres hòmens. 

Diu sant Bernat: «En cert, beatíssima Verge, no tens causa que per la purificació vages 

 dedicats] dedicas B. Seguim V.  |   de les] dels V. Seguim B.  |   primogènits] primogents B. Seguim V.  |  
 aquests] aquest B. Seguim V.  |  de] om. B. Seguim V.  |   mestre] mestu B. Seguim V.  |   primera] prime V. 
Seguim B.  |   acabava] acabavo B. Seguim V.  |   perquè·ns] perquè·n V. Seguim B.

 La ... home] Lv 12, 2: Loquere filiis Israel, et dices ad eos: Mulier, si suscepto semine pepererit masculum, 
immunda erit septem diebus juxta dies separationis menstruae.

 aquell temps]  És a dir, «des d’aquell temps».  |   puys ... donada]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 56a).  |   qui 
... figures]  Cfr. amb el text llatí:  «ostendens ex hoc quod ad ipsum ordinata erat» (VCC, 56a).  |  - que1 ... 
trencava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 56a).  |   nosaltres]  Om.: «a servitute legis» (VCC, 56a).  |  - Y ... 
sua]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Quamvis etiam beata Virgo ad legem mulierum non 
teneretur, nec purificari indigeret, quia non concepit suscepto semine, sed Spiritus Sancti mystico spiramine» 
(VCC, 56a).   |  -, Diu ... hòmens]  Sant Bernat de Claravall, In purificatione beatae Mariae, sermó III: 
De puero, Maria et Joseph (PL 183, col. 0370B).





{46b} al temple; però ton Fill de ésser circumcís no tenia causa. Sies tu entre les dones 
axí com una de les altres, puys és ton Fill axí com hu dels fills dels hòmens.»

La segona, diu Beda: «Lo Fill y la Mare voluntàriament volgueren a la Ley ésser 
subjectes perquè a nosaltres ne fessen delliures.»

La terça, per squivar scàndel, que no sabien ni creyen que fos partera verge; y axí, no 

observant la ley comuna, donava occasió de scàndel.
La quarta, perquè a la ley de la purificació donàs final terme, portant Jesús, son Fill, 

qui és la verdadera purificació nostra.
La cinquena, per donar-nos exemple de humilitat verdadera, humiliant-se a les coses 

que no era obligada. Humilitat prycava ab les sues obres, que no convenia per ésser 

dona que públicament la prycàs en paraules.

[5. DE  LES FIGURES D’AQUEST MISTERI]

Totes les coses de la Ley ab gran diligència guardava, y per ço és figurada per l’arca, 
dins la qual los manaments se tancaven, scrits en les taules de pedra, y lo ròtol del[s] 
cinch legals libres, y la verga que florí en lo tabernacle, y lo bací de or ple de la manna. 
Totes aquestes coses manifestament figuraven les perfections de la verge Senyora 

nostra. Y era l’arca de fusta de Cethim, qui és inputrible, significant que la carn de la 
Senyora no·s converteria en pols ni cendra. Tenia quatre cèrquols de or l’arca que la 
senyien, y la verge Senyora quatre virtuts cardinals que la sua ànima decoraven. Tenia 
dos barres cubertes de or, en les quals la portaven, que signifiquen la caritat de la nostra 
Senyora en amar a Déu y lo prohisme. Era dins y defora de launa de or cuberta, y la 

nostra Senyora de virtuts y virtuoses obres resplandia.

 circumcís] circnmcís V. Seguim B.  |   purificació] pnrificació V. Seguim B.  |   prycava] preÿcava B. Seguim 
V.  |   prycàs] preÿcàs B. Seguim V.  |   perfections] perfecions B. Seguim V.  |   inputrible] imputrible B. 
Seguim V.  |  significant] siguificant B. Seguim V.  |   virtuts] virtus B. Seguim V.  |   cuberta] cubverta B. 
Seguim V.

- La ... delliures]  Sant Beda el Venerable,  In Lucae evangelium expositio, l.I, c.II (PL 92, col. 0341C).  |  
- y ... scàndel]  Cfr. amb el text llatí: «Unde si non observasset dies purificationis suae, fuisset Judaeis 
occasio scandali, et murmurationis contra ipsam» (VCC, 56a).  |   nostra]  Om.: «per fidem nos purificans» 
(VCC, 56a).  |   obres]  Om.: «ut enim mater Doctoris omnium et ipsa Doctrix existeret» (VCC, 56a).  |  
- Totes ... nostra]  Cfr. amb l’original llatí la traducció abreujada de Corella: «Maria igitur licet 
purificatione non indigeret, purificationem tamen peragere voluit, quia omnia quae legis erant diligentissime 
observabat, et ideo ipsa est per Arcam Testamenti praefigurata, in qua inclusa erant legis mandata. Ibi enim 
erant duae tabulae, in quibus decem praecepta scripta erant, quae Maria diligenter observabat. Arca etiam 
librum legis continebat, et Maria libros sacrae Scripturae libenter legebat; in arca erat virga Aaron quae 
floruit, et Maria floruit, et benedictum fructum ventris sui protulit. Arca etiam urnam auream cum manna 
coeli continebat, et Maria verum manna coeli nobis offerebat» (VCC, 56a).  |   ròtol]  Rotlle, full de paper, 
pergamí, metall, etc., disposat donant una o més voltes a un eix (DCVB, s.v. ròtol).  |   Cethim]  Quitim, illa 
identificada amb Xipre (BVI Gn 10, 4, nota t).  |   que la sua ànima decoraven]  Cfr. amb el text llatí: «quae 
omnium virtutum radices et initia sunt, in se gerebat» (VCC, 56b).  |   cubertes ... or]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 56b).





Y per ço era figurada per aquell canalobre de or que de continu il·luminava lo temple, 
sobre lo qual set lànties cremaven, que signifiquen les set obres de misericòrdia. 
Adoram aquest canalobre y la lum que en ell stà encesa, quand en aquest dia portam les 
caneles enceses. Portà la canela encesa en la sua purificació al temple la nostra Senyo- 
{46c} ra, quand li dix Simeon que son Fill seria lum que no solament los juheus, mas los 

gentils il·luminaria. És lo Senyor canela encesa per la mecha, per la lum y per la cera, 
que signifiquen la divinitat, la carn y l’ànima. Fon aquesta canela a Déu presentada 
perquè de tot lo món lançàs les tenebres.

[6. DE  L’ENSENYAMENT  DE CRIST]

Anaven, donchs, Joseff y la sua verge sposa portant Jesús al temple; ab tot que 
temesen Herodes, no dexaven complir lo que la Ley manava. Y encara Herodes no·s 

movia; stimava que si·ls Reys per altra via eren tornats a la sua pàtria, tenien vergonya 
si no havien trobat lo que cercaven, que axí laugerament fosen venguts y partits de la 
sua terra. Dóna lo Senyor exemple a nosaltres ab quina solicitud y vigilància devem 
observar los manaments de la ley evangèlica, que la sua mare, y Joseff y ell, Déu y 
home, axí observaven les cerimònies judaiques.

[7. DEL  MOTIU PER  QUÈ OFERIREN TÒRTORES O COLOMINS]

Portaren lo Senyor al temple perquè fessen segons la consuetud de la ley judaica. Y 
perquè eren pobres y pobrea amaven, entrant en lo temple compraren hun parell de 
colomins o hun parell de tortres per offerta, axí com los pobres acostumaven. Y perquè 
molt eren humils y pobres, és de creure colomins compraren, perquè més fàcilment y ab 

 il·luminava] il·lumina B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «lucebat» (VCC, 56b).  |   portam] portan B. Seguim 
V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   signifiquen] sinifiquen B. Seguim V.  |  aquesta] equesta B. Seguim V.  |  
 partits] partis B. Seguim V.  |   devem] deven B. Seguim V.  |   consuetud] consuitud B. Seguim V.  |  
 acostumaven] acostumanen V. Seguim B.  |   fàcilment] fàcilament B. Seguim V.

- lum ... il·luminaria] Lc 2, 32: lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.  |   Portaren ... 
judaica] Lc 2, 27: Et venit in spiritu in templum. Et cum inducerent puerum Jesum parentes ejus, ut facerent 
secundum consuetudinem legis pro eo.

 que ... misericòrdia]  Cfr. amb el text llatí: «quae septem opera misericordiae, id est Mariam figurabant, quae 
regina misericordiae, et mater pietatis erat» (VCC, 56b).  |  - quand ... il·luminaria]  Cfr. amb el text llatí: 
«quando Simeon lumen ad revelationem gentium concinebat» (VCC, 56b).  |   tenebres]  Om.: «Oblatio hujus 
beatissimae candelae praefigurata fuit in puero Samuele. Annae sterili, contra morem naturae Deus filium 
dedit, et Mariae Virgini supra cursum naturae, filium inspiravit. Anna obtulit filium, qui Judaeos erat 
propugnaturus; Maria obtulit Filium, qui mundum erat protecturus. Filius Annae postea a Judaeis est 
refutatus; filius Mariae est ab eis turpissima morte condemnatus. Hoc est quod Simeon Mariae prophetando 
praedicebat, quod filii ipsius gladius animam suam pertransire debebat» (VCC, 56b). La profecia de Simeó es 
troba recollida en Lc 2, 35.  |  - Y ... terra]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Et forte adhuc 
omnia quieta erant, adhuc Herodes Magos expectans nondum sui cordis malitiam revelaverat» (VCC, 56b).  |  
 judaiques]  Om.: «quae per servum dederat» (VCC, 56b).  |   perquè ... amaven]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 56b).





menor preu comprar se podien, y per ço en la Ley darrés se nomenen. Calla lo evangeli 
de l’anyell, que dels richs era offerta. Mira com eren pobres Joseff y la sua verge sposa 
que no tenien diners que hun anyell comprassen per offerir al temple, mas hun parell de 
colomins o de tortres, que era la offerta dels pobres.

La Ley del Senyor manava que lo dia que la partera venia al temple offerís hun anyell 

en sacrifici, y hun colomí o una tortra, perquè si l’havia concebut ab alguna culpa. Los 
qui no bastaven a portar anyell per oferta, offerien hun parell de colomins o de tortres: la 
hu en loch de l’anyell en sacrifici, que tot se cremava; l’altre colomí o tortra per lo pecat 
que en la concepció moltes vegades se causa. Y lo sacerdot pre- {46d} gava per la mare, 
e axí era feta munda.

Volgué lo Senyor, essent infinidament rich, offerir aquesta offerta dels pobres per fer 
richs a nosaltres. Volgué participar la nostra pobrea perquè·ns fes participants de la sua 
riquea. Vol que siam richs de fe en aquesta present vida perquè siam hereus del celestial 
Regne. Axí com ha pres la mortalitat nostra perquè·ns donàs la inmortalitat sua, axí ha 
volgut pendre la nostra pobrea perquè·ns done les sues eternes riquees. Treballem, 

donchs, en seguir lo Senyor nostre, y amem la voluntària pobrea. Siam contents de 
passar la vida y que nostra carn sia cuberta!

Si algú demanava per què diu colomins y no diu colomes, axí com tortres, diu sant 
Bernat: «Ab tot que·n la Scriptura Sacra trobem que la coloma lo Sperit Sant significa, 
però, perquè és libidinosa, no devia de la verge Mare ésser offerta, sinó en edat que era 

casta, la qual castedat la tortra en tota edat serva: contenta és de una companyia, e si 
aquella perd altra no·n cobra, redarguhint en los hòmens les multiplicades noces. Cosa 
és de gran maravella mirar com porta la tortra lo seu viudatge: jamés lo plant cessa ni lo 
lamentar calla; suspira, sanglota y jameca. Ni pren en rama verd posada, ni dexa la set 
en aygua clara. Puys no sia verd, en la més alta rama de l’arbre se aposenta, perquè·l 

plant del seu viduatge de més luny ohir ho puguen, y als hòmens mostre que de les 
coses verds de aquest món en alt se leven, si volen portar la vida casta.»

 hun] hunn B. Seguim V.  |   pobres] pobrees B. Seguim V.  |   donàs] donats B. Seguim V.  |  sua] sna V. 
Seguim B.  |   la] lo V. Seguim B.  |   offerta] offert B. Seguim V.  |   companyia] companya B. Seguim V.  |  
 redarguhint] redarguihint VB. Esmenem l’error gràfic.

- Siam ... cuberta] 1Tm 6, 8: Habentes autem alimenta, et quibus tegamur, his contenti simus.

 la ... temple]  Cfr. amb el text llatí: «parens infantem in templo praesentaret, pro sua et sobolis purificatione» 
(VCC, 56b).  |   perquè ... culpa]  És a dir, per si de cas l’havia concebut amb culpa.  |   que ... cremava]  Cfr. amb 
el text llatí: «quod totum incensum dicitur, quia totum incendebatur» (VCC, 56b).  |   en ... vida]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 57a).  |   tortres]  Om.: «in sacrificia Domini permittebantur offerri» (VCC, 57a).  |  
18-27 diu3 ... casta]  Sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica canticorum, sermó LIX: De gemitibus 
animae suspirantis ad coelestem patriam, et de commendatione castitatis et viduitatis (PL 183, cols. 1064D-
1065A).   |  - jamés ... clara]  Cfr. amb el text llatí: «videas ubique singularem, ubique gementem audias, 
nec unquam in viridi ramo residentem prospicias; et tu ab ea discas voluptatum virentia virulenta vitare» 
(VCC, 57a).  |  - Puys ... casta]  Cfr. amb el text llatí: «Adde quod in jugis montium, et in summitatibus 
arborum, frequentior illi conversatio est, ut quod vel maxime propositum pudicitiae decet, doceat nos terrena 
despicere, et amare coelestia» (VCC, 57a).





[8. DE  L’ELOGI DE  SIMEÓ]

Hi tornant a la evangèlica letra, diu lo sagrat evangeli que en Jerusalem era Simeon 
just, y que a Déu temia, que no·s pot fer algú sia just y que a Déu no tema. És la temor 
de Déu de justícia y de tota virtut custòdia, que tant com lo just més ardentment a Déu 
ama, té més temor que no l’offena. Les obres de aquells són justes, dels quals temor de 
Déu les il·lumina. Diu lo psalmista: «Benaventurat és l’ome qui tem lo Senyor, que·ls 

seus {47a} manaments molt ama.»
Era, donchs, Simeon just, y ab gran rectitud tractava ab los prohismes. Y no solament 

la sua salut desijava, mas de tot lo poble. Y sperava la consolació de Israel ab ferma fe y 
sperança en les profètiques promeses. Los ignorants y comuns pobles la consolació de 
Israel temporalment speraven: que·l rey Messies regnaria en Judea com David y Salamó 

regnaren, y de la servitut de l’Imperi y de la iniqua senyoria de Herodes serien delliures.
Simeon y altres de spiritual intel·ligència speraven la spiritual consolació y redempció 

del general cativeri de poder del diable. De aquesta consolació, Simeon, qui «obedient» 
se interpreta, tenia ferma sperança. Y la edat sua antiga ja l’apressava que·s partís de 
aquesta present vida, y desijava viure no per viure, mas per veure aquell rey Messies, 

Déu y home, que tots los patriarques, reys y profetes tant desijaren veure.
Y lo Sperit Sant, qui les ànimes sanctifica, era ab ell donant-li abundant gràcia, no 

solament sanctificant la sua ànima, mas donant-li singulars revelacions de excel·lents 
misteris.

 ama] amo B. Seguim V.  |  temor] temó B. Seguim V.  |   desijava] desitjava B. Seguim V.  |  - la ... Israel] de 
Israel la consolació B. Seguim V.  |   en] eu VB. Esmenem l’error gràfic.  |   redempció] redemptió B. Seguim 
V.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.  |  donant-li] donant B. Seguim V.

- en ... temia] Lc 2, 25: Et ecce homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon, et homo iste justus, et timoratus, 
exspectans consolationem Israel: et Spiritus Sanctus erat in eo.  |  - Benaventurat ... ama] Sl 111, 1: Beatus 
vir qui timet Dominum, in mandatis ejus volet nimis. Psalteri: «Benaventurat és lo home qui tem al Senyor, hi 
en complir los manaments de Aquell té gran voluntat» (López Quiles 1985: 122).  |  - Era ... promeses] 
Lc 2, 25.  |   Y ... ell] Lc 2, 25.

 Hi ... Jerusalem]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 57a).  |  1-2 era ... tema]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada de Corella: «Et ecce Simeon, inter sacerdotes famosus et nominatus, qui justus erat in omni 
operatione boni, et timoratus in cautela mali; vel justus, recte se habendo ad proximum, et timoratus quoad 
Deum, quia difficile justitia sine casto et filiali timore Domini custoditur» (VCC, 57a).   |   ama]  A 
continuació, Corella omet el fragment següent: «et Salomone, qui dicit: Qui timet Deum, nihil negligit» 
[Coh 7, 19] (VCC, 57a).  |  - Los ... delliures]  Cfr. amb el text llatí: «Minores quidem expectabant 
consolationem temporalem, per promissum salutis auctorem, ut qui ab Herode pressi fuerant, in adventu 
Salvatoris liberati, consolationem acciperent» (VCC, 57a).   |   diable]  Om.: «Consolatio quippe Israel, id est, 
videntis Deum, Domini adventus in carne fuit; sancti enim patres, quos metus originalis peccati contristabat, 
per Domini Incarnationem consolari credebant» (VCC, 57a).  |  - y ... veure]  Cfr. amb el text llatí, que 
Corella amplifica i tradueix recorrent a un joc de paraules eufònic: «tamen propter desiderium videndi 
Dominum, in carne manebat» (VCC, 57a).  |  - Y ... misteris]  Cfr. amb el text llatí: «Et Spiritus Sanctus, et 
sanctificator ex praesentia summi boni erat in eo, quantum ad gratiae plenitudinem, quam possidebat, qui non 
solum habuit gratiam justificantem, prout communiter habetur a justis, sed etiam quantum ad illuminationes, 
et consolationes divinas speciales» (VCC, 57a).





Volent dir lo evangelista que·l Sperit Sant en Simeon habitava, diu primer com era 
just y timorat home. Diu lo profeta: «Sobre qui reposarà lo meu sperit, sinó sobre lo 
humil y quiet y tement les mies paraules?»

[9. DEL  SEU  DESIG DE  VEURE CRIST]

Y del Sperit Sant, qui en ell habitava, tenia resposta a les sues oracions devotes que 
ans que·s partís de aquesta present vida, lo rey Messies, qui ab los ulls de la pensa 

spiritualment mirava y sperava, ab los ulls corporals en la humanitat assumpta veuria, 
hon se mostra que·l justificat Simeon per aquest adveniment ab gran devoció pregava.

Y per instint del Sperit Sant, en aquella hora vench en lo temple perquè prengués 
possessió de la promesa y miràs y tocàs Jesús, Déu y home, que de Adam fins a ell tots 
los bons sobre totes les coses que desijar se poden havien desijat veure.

O, com era gran lo desig y la sperança que sostenia aquest benaventurat vell en aque- 
{47b} sta vida! La edat lo cuytava; la resposta del Sperit Sant y certa promesa lo 
assegurava, que li deya que ans que ves la mort lo rey Messies veuria. Jamés en altra 
cosa pensava: los dies comptava, les profecies legia.

Y axí, pensant aquell dia en l’alba, tot encés en desig de quant lo veuria, lo Sperit 

Sant, qui li havia fet la promesa que vendria, li denuncià la venguda: «Vine, Simeon, 
que ja és vengut lo qui tant desiges. Vine al temple y pren lo que speraves. No tardes, 
cuyta y no·t detingues. Tu·l speraves y ell te spera. Allarga los passos, puys ell ha fet 
larga la tua vida perquè·l veges.»

 Simeon] Simon B. Seguim V.  |   paraules] parules B. Seguim V.  |   tenia] tenias B. Seguim V.  |   hora] hera B. 
Seguim V.  |   miràs] myràs B. Seguim V.  |  tots] tos B. Seguim V.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.  |  qui li] que·l si 
B. Seguim V.  |   ha] a B. Seguim V.

- Sobre ... paraules] Is 66, 2: Omnia haec manus mea fecit, et facta sunt universa ista, dicit Dominus; ad 
quem autem respiciam, nisi ad pauperculum, et contritum spiritu, et trementem sermones meos?  |  - Y ... 
veuria] Lc 2, 26: Et responsum acceperat a Spiritu Sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret 
Christum Domini.  |   Y ... temple] Lc 2, 27: Et venit in spiritu in templum. Et cum inducerent puerum Jesum 
parentes ejus, ut facerent secundum consuetudinem legis pro eo.

 home]  Om.: «quoniam illorum corda Deus inhabitat, qui timentes Deum justitiam servant» (VCC, 57a-b).  |  
 devotes]  Om.: «invisibiliter in mente, per occultam inspirationem, et intellexit de Christi adventu» (VCC, 
57b).  |   pregava]  Om.: «quia hoc sperabat, et consolationem Israel expectabat. Tunc enim erat opinio 
communis apud intelligentes quod imminebat adventus Christi, secundum signa a patriarchis et prophetis 
data. Et ideo Simeon de hoc ferventius Deum orabat» (VCC, 57b).  |  - Y ... veure]  Cfr. amb el text llatí: 
«et in Spiritu, id est per revelationem Spiritus Sancti, et ipso Spiritu Sancto qui in eo erat jubente, venit in 
templum, ut, sicut responsum et promissum ab eodem Spiritu acceperat, Christum Domini, id est unctum a 
Domino, antequam moreretur, videret» (VCC, 57b).  |   sperança]  Om.: «videndi Dominum» (VCC, 57b).  |  
- la ... veuria]  Cfr. amb el text llatí: «Sed Dei responsio renitebat, quia non erat mortem visurus, id est, 
sentiturus vel experturus, nisi prius videret Christum Domini, Messiam promissum, occulis corporalibus» 
(VCC, 57b).  |  - Jamés ... legia]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí, que verbalitza el pensament 
interior de Simeó: «Hoc ergo desiderabat, hoc mente tractabat, hoc semper cogitabat, dicens: scio quia veniet, 
scio quia videbo eum. Sed quando veniet? quando eum videbo? Veni, Domine Jesu, solve mihi haec vincula, 
et me jam nunc in pace ire permitte» (VCC, 57b).  |  - Y ... veges]  Cfr. amb el text llatí: «Dum autem haec 
secum diceret, dum hoc desiderio aestuaret, dictum est illi a Spiritu Sancto: Ecce adest quem expectas, quem 
quaeris; nunc eum videbis; surge, propera, festina, vade ad templum» (VCC, 57b).





[10. COM  ADORA CRIST  PRENENT-LO EN  BRAÇOS]

Ab quins goigs, ab quina alegria, ab quin rejovenit ànimo vench Simeon al temple, 
mirant hon veuria la lum que l’il·luminava! Y lo Sperit Sant, que sdevenidor Jesús li 
prometia, present lo y mostra. No·s recorda del material temple, de la Santa santorum ni 
de la material archa, mas axí com los reys Magos, prostrat sobre la terra adora lo rey 
Déu y home en los braços de la verge Mare, hi diu-li tals paraules: «Donau-me aquest 

Rey, verge Senyora, Fill de Déu y vostre. Quant temps ha que yo·l spere! Fiau-lo en los 
meus braços, piadosa Mare, que ell, omnipotent, los sostendrà perquè·l sostinguen.»

Mirà la dolça Mare lo Fill en la cara y conegué que li era plaent Simeon lo prengués 
per tots los patriarques, y donà’l a Simeon, puys conegué que·l seu Fill ho volia: «Pren, 
benaventurat vell, lo premi de la tua sperança; en pau finaran los teus benaventurats 

dies!»
Com fon gran lo goig, com fon inmensa la alegria mirant, tocant y abraçant aquell 

Verb etern, Déu, Fill de Déu, fet home per rembre natura humana! Augmentà Simeon en 
vigor y força portant aquell en lo qual porta Déu lo Pare totes les creatures. Gran és del 
Senyor la potència: aquell vell, qui a si mateix ja portar no podia, laugerament porta 

aquell qui en la sua virtut lo cel y la terra porta. Portà aquell qui·l portava, y per ço, 
elegantment, la santa Sgleya canta: «Lo vell l’infant portava; l’infant lo {47c} vell 
regia.»

Benaventurat Simeon, quant és major la paga que la promesa! Solament lo speràveu 
veure; les vostres mans lo toquen, los vostres braços lo porten, los vostres ulls lo miren. 

 prostrat] prostat B. Seguim V.  |   y] om. B. Seguim V.  |   ell] él B. Seguim V.  |   tots] tos B. Seguim V.  |  
patriarques] patriaarques B. Seguim V.  |   alegria] alegra B. Seguim V.  |  mirant] mirat B. Seguim V.  |  
 laugerament] laugerement B. Seguim V.  |  porta] portar B. Seguim V.  |   virtut] virtud B. Seguim V.  |  
 speràveu] speraven B. Seguim V.

- Ab ... lil·luminava]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Cum autem festinanter 
veniens templum intraret, et eum videret, statim eum Spiritu prophetico cognovit» (VCC, 57b).  |  - No·s ... 
Magos]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 57b).  |  - Donau-me ... sostinguen]  Cfr. amb el text llatí, un poc 
més comedit en aquest punt: «Mihi eum date, mihi debetur, mei officii est, ad hoc missus sum, huic obsequio 
reservatus sum!» (VCC, 57b).  |   per ... patriarques]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 57b).  |  - Pren ... dies]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 57b).  |  - Com ... creatures]  Cfr. amb el text llatí: «Ille autem laetus et 
exultans, cum maximo cordis gaudio, in ulnas suas, et inter brachia eum suscepit. O quam beatae manus, quae 
Verbum vitae palpaverunt, et ulnae quae ipsum amplexatae sunt! Et cum puerum in ulnas accepisset, surrexit, 
et mox senectus fugit, ac juvenilis vigor et fortitudo affuit» (VCC, 57b).  |   potència]  Om.: «sed non minor 
ejus claret humilitas» (VCC, 57b).  |   portava]  Om.: «et qui verbo virtutis suae omnia portat; ille portabat 
Christum in humanitate, a quo portabatur per divinitatem» (VCC, 57b).  |  - Lo ... regia]  Antífona del 
Magnificat, I vespres, 2 de febrer, In praesentatione Domini.  |   regia]  A continuació, Corella omet aquest 
fragment: «Ferebat senex Christum infantem, qui illum regebat in senectute degentem» (VCC, 57b).  |  
- Benaventurat ... miren]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Felix quidem 
Simeon iste, qui non solum videre, sed etiam Christum in carne meruit portare. Felix nimium, qui tantam 
consolationem meruit, quam desideraverant Patriarchae et Prophetae, et non acceperunt. Et non dubium quin 
ex hujusmodi amplexu Jesu Christi, multas consolationes receperit, et singularia charismata gratiarum» (VCC, 
57b-58a).





Però alegram-nos, que ell ha dit: «Benaventurats són los qui no·m vehen hi·m crehen.» 
O, humilitat del Senyor profunde!, aquell qui la terra ni les celestials jerarchies portar lo 
poden, li és plaent que·l porte una dèbil creatura sua.

Diu sant Crisòstom: «No és algun dubte que foren grans les il·lustracions y gràcies 
que·l benaventurat Simeon mereixqué atényer portant lo Senyor en los braços, atenyent 

los sdevenidors misteris com si present los miràs ab los dexebles; y clarament se mostra, 
segons les paraules que dirà a la verge Mare quand tornarà l’infant als seus braços.»

[11. DEL CÀNTIC  DE SIMEÓ]

Benehí Simeon la bondat divina, donant laor y gràcies del que los seus ulls miraven y 
de la general redempció de natura humana. Y, semblant al signe, que propinch a la mort 
canta, entonà hun càntich de alegria en semblants paraules: «Ara, Senyor, dexes lo teu 

servent en pau segons la tua paraula, que los meus ulls han vist lo teu Salvador, lo qual 
has presentat davant la cara de tots los pobles, que sia lum a revelació dels gentils y 
glòria del teu poble, Israel. Dexa’m, Senyor, de ací avant, que ja no vull viure, que per 
veure a tu vivia. La vida portava en paciència, y la mort desijava per anar al si del gran 

 dirà] dix B. Seguim V.  |  tornarà] torna B. Seguim V.  |   per] per add. B. Repetició innecessària. Seguim V.

 Benaventurats ... crehen] Jn 20, 29: Dixit ei Jesus: Quia vidisti me, Thoma, credidisti: beati qui non viderunt, et 
crediderunt.  |   Benehí ... divina] Lc 2, 28: et ipse accepit eum in ulnas suas: et benedixit Deum, et dixit.  |  
- Ara ... Israel] Lc 2, 29-32: Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace: quia 
viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti ante faciem omnium populorum: lumen ad revelationem 
gentium, et gloriam plebis tuae Israel.

 Però ... crehen]  En l’original llatí, el verset de Jn 20, 29 apareix com a cloenda de la citació de sant Joan 
Crisòstom que ve a continuació.  |  - O ... sua]  Addició de Corella (cfr. amb VCC, 58a), en què sembla que 
torna a traduir, tot i que diferentment, aquest passatge del llatí següent: «Magna hic Domini potestas, sed non 
minor ejus claret humilitas. Qui coelo terraque non capitur, grandaevi hominis ulnis gestatur» (VCC, 57b).  |  
- Diu ... braços]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí, que atribueix el passatge al «doctor 
Graecus»: «Unde et dicit doctor Graecus, quod infantis ineffabile jubar adeo illustravit senem, ut processu 
temporis, futura mox sibi flerent nota» (VCC, 58a). No hem localitzat la font del passatge.  |  - del ... 
humana]  Cfr. amb el text llatí: «pro tanto beneficio, scilicet de impletione promissionis, et de exhibitione 
Salvationis» (VCC, 58a).  |  - Y ... paraules]  La imatge del cigne és de factura corellana. Cfr. amb el 
passatge paral·lel del text llatí: «ac viso Redemptore, aperit revelationem in secreto dialogo sibi factam, 
dicens» (VCC, 58a).  |   segons ... paraula]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 58a).  |  - lo2 ... Israel]  Addició 
amb què Corella completa el parlament de Simeó a partir de l’evangeli de Lc 2, 31-32 (cfr. amb VCC, 58a). 
Notem que l’original llatí conté una aquesta exposició glossada del primer verset del càntic de Simeó, que 
Corella omet: «Te, inquit, Domine, benedico; promissio tua completa est, completum est et desiderium 
meum; quia video Christum Salutare tuum Dominum meum, Jesus enim Salvator, sive salutatis interpretatur. 
Viderunt quidem oculi carnis hominem; sed oculi mentis cognoverunt eum esse Deum. Dimittis ergo, id est, 
dimittes vel dimittas, ut intelligatur optative, id est, utinam dimittas, jam nunc et de cetero, servum tuum, 
abire, in pace, et de hac vita transire in cordis quiete, quieturum in sinu Abrahae» (VCC, 58a).  |  
-, Dexam ... eterna]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Quasi secure morior, 
quia praesens est, et in proximo passurus, quo redimar. Sciebat quam beati oculi qui Christum essent visuri; et 
ideo donec illum videret, nolebat morte dissolvi. Mox autem ut vidit, optabat solvi a corpore, et in sinu 
Abrahae pacem habere. Laetanter enim descendere volebat ad limbum patrum, ex quo sciebat Salvatorem 
natum. Sed quomodo in pace dimittitur, cum omnes tunc sternerent lectum suum in tenebris? In pace, inquit, 
quietis, non in pace fruitionis Dei. Ecce Simeon perfectus fuit, habens vitam in patientia, et mortem in 
desiderio. Adeo ergo in quibusdam perfecti fuerunt patres Veteris Testamenti, ut Novi, secundum Bedam» 
(VCC, 58a). No hem localitzat la font del fragment atribuït a Beda.





patriarcha per demanar les albíxeres de la tua venguda. Segur me parteixch de aquesta 
vida, que prest veuré a tu en la eterna.»

[12. DE  LES COSES QUE  SÓN NECESSÀRIES PER  A TENIR  EN BRAÇOS 
CRIST]

Prengam exemple de aquest benaventurat vell, sant home just, que res de mal just no 
tenia, tement a Déu, que·ls seus manaments no trencava. La gràcia del Sperit Sanct lo 
guiava no a mals ajusts ni col·loquis, mas al temple, ohint les sanctes profecies, los 

sermons y Scriptura Sacra.
Pren lo Senyor en los braços quand dóna almoyna als pobres, y fina en pau la sua 

vida ab seguretat de les divinals promeses, dient ell mateix, veritat {47d} ineffable: «Si 
vols entrar en la vida eterna, los meus manaments serva.»

Qualsevol religiós podem per Simeon entendre, que «obedient» se interpreta. Stà en 

Jerusalem, que vol dir «pacífica», tenint pau dins si y ab lo prohisme, just ab los altres y 
temerós de offendre la bondat divina, sperant la consolació de Israel en la eterna glòria. 
Y en tal com aquest lo Sperit Sant habita; tant, que desija, dexant aquesta miserable 
vida, veure a Déu en la eterna, dient ab lo Apòstol: «Tinch desig que·l meu cors se 
dissolva perquè yo ab Jesús stiga.»

Trobam grans documents en aquesta evangèlica història. Primerament, que ab 
virtuoses obres prengam Jesús en los braços. Segonament, que dexem la vellea de 
nostres culpes y prengam jovent de novelles bones obres. Terçament, que siam humils 

 les] los V. Seguim B.  |   Sanct] Sant B. Seguim V.  |   mals] malts B. Seguim V.  |   podem] poden B. Seguim 
V.

- Si ... serva] Mt 19, 17: Qui dixit ei: Quid me interrogas de bono? Unus est bonus, Deus. Si autem vis ad 
vitam ingredi, serva mandata.  |  - Tinch ... stiga] Fl 1, 23: Coarctor autem e duobus: desiderium habens 
dissolvi, et esse cum Christo, multo magis melius.

 albíxeres]  Gratificació que donen al portador de bones notícies (DCVB, s.v. albíxera).  |  - Prengam ... serva]  
Cfr. aquest passatge amb el fragment corresponent del text llatí, que Corella tradueix lliurement: «Qui vult 
tenere Jesum manibus et amplexari, et in pace dimitti, omni labore nitatur ut habeat Spiritum ducem; 
veniatque in Jerusalem, conversando in coelestibus; veniat in templum, aptando se exemplo illorum in quibus 
habitat Deus, suspirando, et unam petendo, ut inhabitet semper in domo Domini; expectet Dominum et 
adventum ejus. Sic enim et ipsum Verbum Dei in manibus accipere, et fidei ac spei, et charitatis brachiis 
merebitur amplecti; et tunc dimittetur, ut non videat mortem aeternam, quia vidit vitam. Multum enim felix 
mortem videbit carnis, quicumque sic Christum Dominum satagerit prius videre oculis cordis. Unde 
Bernardus: “Dimittetur in pace, qui Christum habet in pectore; ipse enim est pax nostra. Tu quo exibis anima 
misera, quae ducem itineris Jesum ignoras?”» (VCC, 58a). La font del passatge omés pel traductor és sant 
Bernat, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de sanctis, In purificatione b. Mariae, 
sermó I: De triplici misericordia (PL 183, col. 0366D).  |   sperant ... glòria]  Cfr. amb el text llatí: «expectans 
consolationem Israel, id est, divinae visionis; quia Israel videns Deum interpretatur» (VCC, 58a).   |   habita]  
Om.: «per gratiae suae beneficium» (VCC, 58a).  |  13-14 tant ... eterna]  Cfr. amb el text llatí: «Et tali datur 
Jesus ad amplexandum, et sic cum Simeone de tanto beneficio benedicit Dominum, et desiderat exire de 
mundo, ut ei detur ad perfecte fruendum» (VCC, 58a).  |   Segonament]  Om.: «in hoc quod senex infantem 
suscepit, instruimur» (VCC, 58a).  |  -, Terçament ... preceptes]  Cfr. amb el text llatí: «Tertio, in hoc 
quod Christus qui omnia portat, voluit portari, habemus exemplum humilitatis» (VCC, 58b).





hi·ns dexem portar als altres, puys nos porten dins lo temple, que vol dir dins los 
divinals preceptes. Quartament, que façam gràcies dels beneficis.

[13. DELS QUATRE NOMS AMB  QUÈ  SIMEÓ  MAGNIFICA CRIST  EN EL 
SEU CÀNTIC]

Hi devem notar quatre noms en aquest càntich, ab los quals Simeon lo Senyor 
nomena: pau, salut, lum y glòria. Pau perquè és mediador entre Déu y nosaltres, salut 
perquè és redemptor nostre, lum perquè és doctor de la nostra sana doctrina, glòria 

perquè ell és lo nostre premi.
Aquests quatre noms comprenen tota la evangèlica història, y del Senyor són grans 

misteris. En lo nom de pau la sua incarnació devem entendre. O, gran pau, com natura 
humana y divina en unitat de hun divinal suppòsit se besaren, y Déu se pacificà ab 
l’ome, hi los àngels y los hòmens, y lo gentil hi judaich poble! Y la sua doctrina, la sua 

conversació e vida, los seus miracles y maravelloses obres, en lo nom de lum devem 
entendre, dient ell, lum verdadera: «Yo só lum dels hòmens.» Y tots los actes que la 
nostra redempció y la sua mort y passió miren, en aquest nom de salut se tanquen. Lo 
nom de glòria significa la sua resurrectió y ascensió gloriosa. Y, perquè aquest càntich 
conté plenitud de la ley evangèlica, hi, {48a} per consegüent, fi de la ley judaica y 

consolació del vell, qui a la mort era propinqüe, ha ordenat la Sgleya santa que·n les 
completes se cante.

[14. DE  LA BENEDICCIÓ DE  S IMEÓ]

Maravellaven-se Joseff, qui·s deya son pare, y la sua verge Mare de les maravelloses 
coses que de Jesús ohien. No era, però, maravella que·ls portàs dubte, mas verdadera 
crehença de maravellosos misteris, ab goig y alegria del que ohien. Recordava la verge 

Mare, archiu dels divinals misteris, les paraules de l’àngel quand la saludà en la excelsa 

 judaich] judaic B. Seguim V.  |   ascensió] ascenció B. Seguim V.  |  càntich] cànthic B. Seguim V.  |   judaica] 
judayca B. Seguim V.  |   mas] mes B. Seguim V.  |   misteris] misteriis B. Seguim V.

 Yo ... hòmens] Jn 8, 12: Iterum ergo locutus est eis Jesus, dicens: Ego sum lux mundi: qui sequitur me, non 
ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae.  |  - Maravellaven-se ... ohien] Lc 2, 33: Et erat pater ejus et 
mater mirantes super his quae dicebantur de illo.

 Quartament]  Om.: «in hoc quod Simeon benedixit Deum, instruimur» (VCC, 58b).  |   entre ... nosaltres]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 58b).  |   de ... doctrina]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 58b).  |  - O ... poble]  
Cfr. amb el passatge corresponent del text llatí, que el traductor valencià resol amb certa llibertat: «Ipse enim 
est pax nostra, qui fecit utraque unum [Ef 2, 14], quia utramque naturam, in uno supposito univit, duos 
populos in unum copulavit, dans pacem his qui longe et his qui prope [Ef 2, 17], Deum etiam homini 
reconciliavit» (VCC, 58b).  |   plenitud ... judaica]  Cfr. amb el text llatí, en què figura, simplement, «laudis 
Christi plenitudinem» (VCC, 58b).  |   qui ... propinqüe]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 58b).  |   Joseff ... pare]  
Cfr. amb el text llatí, que s’estén glossant la condició paternal de sant Josep: «Et erat pater ejus, scilicet 
putativus, id est Joseph, qui meruit vocari pater Christi, eo quod fuit nutritius ejus» (VCC, 58b).





embaxada; pensava en la salutació de la stèril cosina germana, en lo goig del nebot 
Baptista, y quand parí en lo pesebre los angèlichs càntichs, y què deyen los pastors qui 
l’adoraven, y de la nova stela quand los tres Reys vingueren. Totes aquestes coses tan 
excelses eren dignes de maravella.

Diu sant Ambròs: «Los àngels, los profetes, los pastors, los Reys y les steles la 

venguda del Senyor testifiquen. Totes les edats y staments hi concorren: conceb la 
Verge, pareix la stèril, lo mut parla, Elizabeth profetiza, Johan se alegra, los Reys 
adoren, la viuda Anna les profecies declara, Simeon canta.»

Benehí lo benaventurat y beneyt Simeon a Josef y a la verge Mare, ple de goig y de 
alegria, referint-los insignes gràcies com l’infant havien dexat en los seus braços. Ab tot 

que Joseff hi la Mare de Déu verge més que Simeon fossen dignes, però benehí Simeon 
per lo sacerdotal offici. Era de costum que·l sacerdot, aprés de les offertes, donava la 
benedictió a l’infant y al pare y a la mare. O podem entendre que Simeon los benehí 
dient hi publicant les benedictions que tenien, y regraciant a Déu que tals benedictions 
los havia donades, y supplicant acabàs en aquest infant, Déu y home, axí com havia 

començat, la redempció de natura humana. Y axí, Simeon dix benedictions, laors, 
excel·lències y gràcies al Fill, a Joseff y a la Mare, axí com diem que beneheix al 
Senyor la creatura. Benehí Simeon per lo Fill a Joseff y a la {48b} Mare, axí com, per lo 
contrari, los fills se beneheixen per ésser fills de bons pares. Y, ab tot que Joseff no fos 
pare, volgué lo Senyor que atengués benedictions de pare.

 ladoraven] l’adoravan B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  steles] stelles B. 
Seguim V.  |   testifiquen] testificquen B. Seguim V.  |  staments] stamens B. Seguim V.  |  concorren] concoren B. 
Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |   regraciant] regaciant B.  |   benedictions] benedicions B. Seguim 
V.  |   y] om. B. Seguim V.  |   bons] bones V. Seguim B.

 Benehí ... Mare] Lc 2, 34: Et benedixit illis Simeon, et dixit ad Mariam matrem ejus: Ecce positus est hic in 
ruinam, et in resurrectionem multorum in Israel, et in signum cui contradicetur.

 vingueren]  Om.: «item de adventu Simeonis, et laude ejusdem» (VCC, 58b).  |  - Diu ... canta]  Cfr. amb el 
text llatí la traducció que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Ambròs de Milà, Expositio Evangelii 
secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 1573B): «Unde Ambrosius: “Non solum ab angelis et prophetis, a 
pastoribus et parentibus, sed etiam a senioribus et justis, generatio Domini accepit testimonium. Omnis aetas, 
et uterque sexus, eventorumque miracula, fidem astruunt: Virgo generat, sterilis parit, mutus loquitur, 
Elizabeth prophetat, utero  clausus exultat, Magus adorat, vidua confitetur, justus expectat”» (VCC, 58b).  |  
 offici]  Om.: «ad quem spectat benedicere populum» (VCC, 58b).  |  - y1 ... humana]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 58b).  |  - Y ... creatura]  Cfr. amb el text llatí: «Hujus autem benedictionis formam non 
habemus expressam, sed potest ista benedictio intelligi, laudationis et gratiarum actionis; sicut dicimus quod 
creatura benedicit Creatori, ipsum cum gratiarum actione laudando» (VCC, 58b).  |   pare]  Om.: «Maria 
virgo, quia vere ejus mater erat, et de puero magis ad eam pertinebat; ideo ad eam singulariter se vertit, 
revelando ei occultorum praesagia» (VCC, 59a).





[15. COM  PROFETITZA SOBRE CRIST  SIGNES CONTRADICTORIS,  I DELS 
PATIMENTS DE  LA MARE  DE DÉU]

Però conegué Simeon que la donzella verge qui·l portava era la sua natural Mare, y a 
ella y no a Joseff endreçà les sues doloroses y profètiques paraules, les quals li havia 
revelades aquell qui havia portat en los braços: «Té sment, verge Senyora, que aquest 
Fill teu és posat en rohina, y en resurrectió de molts en Israel, y en senyal al qual 
contradiran. Y partirà coltell la tua ànima sua perquè de molts cors sien les cogitacions 

revelades.»
Diu Simeon a la verge Mare: «Aquest Fill teu serà rohina de molts, qui en la sua 

passió excegats romangueren. Y altres resuscitaren de culpa en gràcia, de ignorància en 
lum verdadera, axí com los apòstols y aquells qui en ell cregueren; y rebent lo Sant 
Sperit, se levaren de idiotes en alta intel·ligència, y de les coses terrenes a les celestials 

y altes. Y serà posat en senyal de seguretat entre Déu y nosaltres, al qual seran molts 
contraris: primerament, los sacerdots y prínceps de la sinagoga; aprés, los tyrans 
idolatres; aprés, los nefandíssims heretges y los mals cristians en les obres.

 endreçà] endrecà B. Seguim V.  |  paraules] parules B. Seguim V.  |   coltell] lo coltell de aquest B. Seguim V.  |  
sua] om. B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «Et tuam ipsius animam pertransibit» (VCC, 59a).

- Té ... revelades] Lc 2, 34-35: Et benedixit illis Simeon, et dixit ad Mariam matrem ejus: Ecce positus est 
hic in ruinam, et in resurrectionem multorum in Israel, et in signum cui contradicetur: et tuam ipsius animam 
pertransibit gladius ut revelentur ex multis cordibus cogitationes.  |  - Diu ... contraris] Lc 2, 34.

 Com ... Déu]  Oferim en un únic apartat el text corresponent als epígrafs quinzé («Prophetizat de Christo, ut 
signo contradictionis») i setzé («Item de poenis B. V. Mariae») de l’ed. Rigollot, atesa la intervenció 
traductològica de Corella, que fusiona i reordena el contingut d’aquests apartats en un nou fil discursiu.  |  
- Però ... paraules]  Cfr. amb elt ext llatí: «Cognovit enim, illo docente quem gestabat in ulnis, divinum illud 
non esse ex Joseph, sed ex Virgine: ideo ad eam dirigit sermonem. Et non solum benedixit; sed etiam 
prophetando, futura praedixit» (VCC, 59a).   |  - Té ... revelades]  Corella ofereix en primer lloc la traducció 
completa de Lc 2, 34-35, i, a continuació, glossa el contingut dels versets; en l’original llatí, en canvi, les 
glosses apareixen integrades en el text evangèlic.  |  - Aquest ... obres]  Cfr.  amb l’original llatí, que 
Corella tradueix amb llibertat: «Ecce positus est hic, per adventum suum, et a Deo statutus et ordinatus in 
ruinam, scilicet superborum se stare putantium; de quibus ipse dicit: Si non venissem et locutus eis non 
fuissem, peccatum non haberent [Jn 15, 22]: et in resurrectionem multorum, scilicet humilium se non stare 
reputantium, qui in eum credentes, resurrexerunt a peccatis per eum. Et dicit in Israel; quia multi Judaei a 
veritate cadentes, fuerunt excaecati; et multi prius simplices et ignorantes illuminati; et in signum, scilicet 
foederis et reconciliationis inter Deum et hominem, cui contradicetur primo a Judaeis; deinde a gentibus, seu 
paganis; postea ab haereticis, hoc non credentibus» (VCC, 59a).  |   obres]  Corella omet a continuació aquest 
passatge d’Orígenes, Homiliae in Lucam, 17 (PG 13, cols. 1844-1845): «Ubi notandum, secundum Origenem, 
quod in omnibus quae de Christo narrantur a fidelibus, contradictionem passus est falso ab incredulis, de 
quibus ipse conqueritur in Psalmista, dicens: Insurrexerunt in me testes iniqui; et mentita est iniquitas sibi 
[Sl 26, 12]. Potuit enim Christus impugnari, sed non expugnari. Sed et pravi Christiani contradicunt ei in 
moribus et operibus; etsi non in fide et sermonibus, qui confitentur se nosse, Deum, factis autem negant 
[Tt 1, 16]» (VCC, 59a).





»Y la tua ànima, que transportada dins lo seu cors per amor serà sua, passarà hun 
coltell de dolorosa punta, que sentiràs major dolor que tots los martres.

»Y lavors seran moltes cogitacions manifestes: per la passió del Senyor moltes 
cogitacions foren revelades; foren manifestes totes les profecies y tots los misteris dels 
legals sacrificis. Y per ço, lo vel del temple se rompé de alt fins a terra, y mostrà’s 

descubert lo Santa santorum. Y mostraren-se lavors les cogitacions de sos dexebles, que 
havent promés que ab ell morrien, tots lo dexaren. Y mostraren-se les cogitacions de 
Centurió y de aquells qui en ell cregueren hi·l confessaren.»

Hi devem atendre a la evangèlica letra, que diu: «perquè sien les cogitacions de molts 
revelades»; {48c} que no fon de la sua mort y passió aquesta causa que moltes 

cogitacions fossen revelades, però seguí’s que per la sua mort hi passió, axí com havem 
dit, se revelaren. Y és acostumat parlar en la Scriptura Sacra, y praticat entre nosaltres, 
que diem: «Stiu és, perquè y ha fruyta»; no és causa del stiu la fruyta, mas segueix 
l’estiu la fruyta.

 coltell] coltel B. Seguim V.  |  sentiràs] sentràs V. Seguim B.  |  dolor] dolos B. Seguim V.  |  martres] martris B. 
Seguim V.  |   santorum] sanctorum B. Seguim V.  |  que] que·n B. Seguim V.  |   ell] rll B. Seguim V.  |  lo] los V. 
Seguim B.  |   atendre] atendra B. Seguim V.

- Y ... martres] Lc 2, 35.  |   Y ... manifestes] Lc 2, 35.

- Y ... martres]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que glossa i explica la primera part 
de Lc 2, 35 recorrent a dos passatges de sant Jeroni i sant Anselm: «Et prophetizans Simeon de Christi 
passione, ait: Et tuam ipsius animam pertransibit per compassionem gladius; id est passio, seu dolor passionis 
ipsius. Non enim absque magno affectu materni doloris, potuit videre crucifigi filium; etsi speraret mortem 
devicturum, ac resurrecturum, et post mortem victurum. Unde dicit Hieronymus, quod quia in parte 
impassibili passa est, plus quam martyr fuit. Dolores quippe quos pariens effugit, hos tempore passionis 
Christi sustinuit. Unde Anselmus: “Nunc reposcit debitum atrox vis naturae, quod tibi detinuit olim pariturae; 
poenasque cum foenore aestimant usurae, quae communi matribus debebantur jure”» (VCC, 59a-b). El 
passatge atribuït a sant Jeroni pertany en realitat a Pseudo-Jeroni (Pascasi Radbert), Epistolae, 9: Ad Paulam 
et Eustochium, De assumptione beatae Mariae Virginis (PL 30, cols. 0138A-B); el segon passatge citat figura 
en les Meditationes de gestis Domini nostri Jesu Christi (PL 149, cols. 0598B-C), obra d’atribució incerta, 
per bé que ha estat assignada sovint a Anselm de Lucca.   |  - Y ... confessaren]  Cfr. amb el passatge 
paral·lel del text llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «Vel multorum cordium, scilicet bonorum et 
malorum, cogitationes tunc revelatae sunt; quia Christo passo, alii crediderunt, alii credere noluerunt. Et 
secundum Bedam, antea incertum erat qui Judaeorum eum recepturi erant, et qui non; postea certum fuit» 
(VCC, 59b). No hem localitzat la font d’aquesta citació de Beda.  |  - Hi ... fruyta]  Cfr.  amb l’original llatí 
la traducció resumida de Corella: «Et notandum quod illud ut, non tenetur hic causaliter; non enim propter 
hoc principaliter pati voluit Christus, ut revelarentur hominum cogitationes; sed tenetur hic consecutive; quia 
hoc quod est revelare cogitationes, secutum est ad passionem Christi. Sicut si dicerem:  exivi ad campos, ut 
caperet ab hostibus. Capi ab hostibus, non fuit de intentione mea, sed quoddam consecutivum ad exitum 
meum. Et est similis modus loquendi, cum dicitur saepe in Evangelio: Hoc factum est, ut implerentur 
Scripturae. Hoc enim non fuit principalis intentio Christi, quod talia fecit, vel passus est, ut implerentur 
Scripturae; sed postquam talia evenerunt, consecutive Scripturae sunt impletae. Non enim prophetia est causa 
eventus rei; sed ipsa res est causa prophetiae» (VCC, 59b). Notem que el traductor valencià canvia l’exemple 
amb què Ludolf il·lustra el valor consecutiu de la partícula «ut» per un de més evident que, d’altra banda, es 
pot posar en paral·lel amb el passatge evangèlic de la lliçó de la figuera (Mt 24, 33-35; Mc 13, 18-31; 
Lc 21, 31): «Mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó: quan les seues branques es tornen tendres i comença a 
traure fulla, coneixeu que l’estiu és a prop; igualment, quan veureu tot això, sapieu que ell [el Fill de l’home] 
és prop, que ja és a les portes».                                                                                                                                                                     





En altra manera expon aquest parlar Beda: que per la passió del Senyor té lo 
sagrament de penitència efficàcia, en lo qual, per la confessió, les cogitacions nostres se 
revelen.

Hi devem attendre que cada dia travessa hun coltell de dolor la santa Sgleya com mira 
que a la sua cathòlica fe contrasten los qui no crehen, los qui blasfemen, los heretges y 

scismàtichs qui la inpugnen.
És, donchs, vengut lo Senyor en resurrectió de molts y en rohina; de molts fon 

occasió, no causa, que profundament caygueren, y en la sua mort y passió conspiraren. 
Y per ço li diu lo profeta «pedra de scàndel», en la qual ells, miserables cechs, per la sua 
culpa entropeçaren y profundament caygueren; y altres en alt se levaren, que veren en 

alt aquesta pedra, axí com diu lo psalmista, que fon posada en lo més alt del temple, que 
totes les parets y voltes en ella se ajustaven.

Y no solament en molts hòmens fon lo Senyor resurrectió y rohina, mas encara en 
cascun home, quand de vicis en virtuts lo resuscita. Diu sant Bernat: «No pot la virtut 
ensemps ab los vicis créixer. Si la virtut vols que augmente, mester és que·ls vicis 

minven. Y no solament que minven, mas que muyren perquè la virtut resuscite.»
Hi devem atendre que·l Senyor ha destrohit lo regne de vicis y ha edificat lo Regne de 

virtuoses obres, y per ço diu la evangèlica letra que és posat en resurrectió y en rohina. 
És cayguda la supèrbia per la humilitat sua; és cayguda la avarícia per la sua pobrea; és 
cayguda per la sua castedat la luxúria; per la sua benignitat, la enveja, y per la sua 

sobrietat, la gola; y la ira per {48d} la sua paciència, y la perea per los seus treballs y 

 per] par B. Seguim V.  |   scismàtichs] scisimàtichs B. Seguim V.  |  inpugnen] impugnen B. Seguim V.  |  
 entropeçaren] entropençaren B. Seguim V.  |   parets] partes VB. Esmenem l’error gràfic.  |   rohina] rohyna 
B. Seguim V.  |   quand] qunad B. Seguim V.  |  resuscita] ressucita B. Seguim V.  |   virtut] virtu B. Seguim V.  |  
 és] est B. Seguim V.  |   benignitat] benignita B. Seguim V.  |  y] om. B. Seguim V.

 Y ... scàndel] Referència a Is 8, 14: et erit vobis in sanctificationem; in lapidem autem offensionis, et in petram 
scandali, duabus domibus Israel; in laqueum et in ruinam habitantibus Jerusalem.

- En ... revelen]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que atribueix aquesta interpretació a Orígenes, 
Homiliae in Lucam, 17 (PG 13, cols. 1845-1846): «Aliter exponit Origenes, revelatione occultorum 
peccatorum in confessione; ut revelentur cogitationes malae per confessionem, quae prius occultabantur, quae 
per effectum passionis in sacramento poenitentiae operantis, sanantur» (VCC, 59b).  |  - Hi ... inpugnen]  Cfr. 
la traducció de Corella amb l’original llatí, que atribueix aquest passatge a Beda: «Mystice, ut dicit Beda, 
usque ad finem seculi, gladius tribulationis animam Ecclesiae pertransit, cum signum fidei, ab impiis et 
reprobis contradicitur; cum multos ruere videt; cum revelatis cordium cogitationibus, ubi bonum semen 
seminaverat, zizania germinare conspicit» (VCC, 59b). El fragment adduït prové en realitat de Zacaries 
Cristopolità, In unum ex quatuor, sive de concordia evangelistarum, l.I, c.IV (PL 186, col. 0080C).  |  - És ... 
conspiraren]  Cfr. amb el text llatí: «Venit ergo Salvator, in ruinam non credentium et superborum, et hoc per 
occasionem; et in resurrectionem credentium et humilium, sed per causam» (VCC, 59a).  |  - Y ... 
ajustaven]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 59a).  |   resuscita]  Om.: «Nec fit resurrectio virtutum, nisi 
praecedat ruina vitiorum» (VCC, 59a).  |  14-16 Diu ... resuscite]  Sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica 
canticorum, sermó LVIII (PL 183, cols. 1061A-B). Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Non 
potest virtus cum vitiis pariter crescere; ergo ut illa vigeat, ista crescere non sinantur. Tolle superflua, et 
salubria surgunt» (VCC, 59a).





vigílies. Y axí, lo Senyor, edificant de virtuts lo Regne, ha destrohit lo regne dels vicis. 
Y és senyal que molts li contradien, perquè la sua vida y doctrina a tots vicis contrasta.

[16. DEL TESTIMONI  D’ANNA,  LA  PROFETESSA]

Hi seguint la evangèlica història, en aquesta mateixa hora que Simeon deya aquestes 
paraules, y encara lo Senyor tenia en los braços, sobrevench Anna profetissa, que axí 
com Simeon l’Esperit Sant la portava, y confessava a la divina bondat laors y gràcies de 

tan innumerables benificis com venien a natura humana, perquè Déu s’era fet home; y 
parlava mirables coses a tots los qui la redempció de Israel speraven, denunciant com 
aquest era lo rey Messies, qui de la captivitat diabòlica los faria deliures, aquell qui totes 
les gents tant desijaven, redemptor universal de natura humana.

Era venerable matrona aquesta vídua, la vida de la qual scriu y magnifica lo sagrat 

evangeli, dient: «Era Anna profetissa, filla de Phanuel, del trib de Aser, y era ja en edat 
antiga, y era stada set anys en matrimoni. Y a huytanta-quatre anys atenyia la sua vida, 
la qual may se partia del temple, y ab dejunis, obsecracions y pregàries servia a Déu de 
nit y de dia.»

 virtuts] virtus B. Seguim V.  |   Simeon] Symeon B. Seguim V.  |   Senyor] Senyora B. Seguim V.  |  
 innumerables] inumerables B. Seguim V.  |   desijaven] desijaveu B. Seguim V.  |   profetissa] profetisa B. 
Seguim V.  |   atenyia] atenya B. Seguim V.  |   de] di B. Seguim V.

- en ... speraven] Mt 2, 38: Et haec, ipsa hora superveniens, confitebatur Domino: et loquebatur de illo 
omnibus, qui exspectabant redemptionem Israel.  |  - Era ... dia] Lc 2, 36-37: Et erat Anna prophetissa, 
filia Phanuel, de tribu Aser: haec processerat in diebus multis, et vixerat cum viro suo annis septem a 
virginitate sua. Et haec vidua usque ad annos octoginta quatuor: quae non discedebat de templo, jejuniis, et 
obsecrationibus serviens nocte ac die.

 vicis]  Om.: «ita quod eisdem venerit in ruinam et resurrectionem. Nam secundum Chrysostomum, cum 
superbus humilis efficitur; lascivus, castus; avarus, misericors, et ita de aliis; tunc in eadem persona est ruina 
vitii, et resurrectio virtutis. Et ad hoc a Deo positus fuit hic in mundo, tanquam signum ad sagittam; ut 
quilibet quasi pro libito jaculum mitteret in eum» (VCC, 59a). El fragment omés, que no hem localitzat en 
l’obra de sant Joan Crisòstom, es documenta parcialment en Hincmar de Reims, De cavendis vitiis et 
virtutibus exercendis, c.I (PL 125, col. 0868A): «Idem superbus humilis, luxuriosus castus, avarus 
misericordiae operibus deditus, invidus benignus, iracundus patiens fiat, et tollat crucem suam et sequatur 
Christum».  |   Y ... contrasta]  Add. de Corella (cfr. amb (VCC, 59a).  |   Hi ... història]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 59b).  |  - que ... portava]  Cfr. amb el text llatí: «non a casu, vel ex dispositione humana, sed Spiritus 
Sancti revelatione, sicut dictum est de Simeone» (VCC, 59b).  |  - y ... humana]  Cfr. amb l’original llatí, que 
Corella tradueix de manera abreujada: «et adorans eum, confitebatur Domino, confessione laudis et gratiarum 
actionis, laudans Deum de tantis beneficiis adimpletis, et in Incarnatione et Nativitate exhibitis; perhibensque 
testimonium de Filio, et instruens populum, loquebatur de illo, omnibus qui expectabant redemptionem 
Jerusalem, et Israel, annuntians eis natum esse Redemptorem, et humani generis Salvatorem; et quod ille diu 
desideratus esset, qui eos redimere et liberare deberet. Omnibus fidelibus, qui jugo Herodis alienigenae 
gravati, liberationem civitatis et populi, ac etiam spiritualem expectabant, per adventum Christi in proximo 
fieri redemptionem a tyrannide Herodis et daemonis promittebat» (VCC, 59b).  |  - Era ... dia]  Cfr. el text 
llatí amb la traducció de Corella, que recorre en aquest punt a Lc 2, 36-37: «Haec mulier venerabilis, cujus 
nobilitas extollitur, continentia laudatur, aetas commendatur, religio praedicatur, idonea et valde digna erat, 
quae Dei Filio incarnato testimonium perhiberet. Unde et prophetissa describitur, ut ejus testimonium 
authentizetur, quia prophetiae inspiratio vel revelatio divina esse perhibetur» (VCC, 59b).  |   obsecracions]  
Pregària en què s’invoca a Déu amb fervor (DCVB, s.v. obsecració).





Diu Orígenes: «Justament aquesta santa vídua mereixqué l’esperit de profecia, la qual 
ab longa castedat, ab largues y contínues oracions y dejunis havia pogut attényer.»

Y perquè·l Senyor per rembre hòmens y dones venia, jóvens, casats, vídues y 
vèrgens, era digna cosa que tots aquests de la sua nativitat fessen testimoni; de tots 
graus de hòmens lo Senyor prengués testimoni: de vèrgens, de Joseff y la sua verge 

mare; de viudes, Simeon y Anna; de casats, Elizabeth y Zacharies. Puys venia salvar a 
tots los hòmens, de tots volia pendre testimoni.

Diu sant Ancelm: «Offert lo Senyor en lo temple, Simeon y la santa vídua li vénen a 
l’encontre; ells lo reben hi l’adoren; per què, si nosaltres lo volem rebre, treballem de 
ésser {49a} tals com ells eren. Acosta’t al Senyor, ànima devota, que per los peccadors 

és vengut al temple. Mescla’t en aquesta processó digna, tu indigne. Fes que·ls teus 
peccats passats te aprofiten, que ab humilitat te acostes y ab temor lo adores. Hi alegra’t 
ab Simeon hi ab la profetissa viuda, hi fes acorts de laors hi gràcies al càntich que 
Simeon canta.»

[17. DEL SENTIT  MORAL  D’AQUESTA HISTÒRIA]

Hi devem moralment entendre que no fon a cars ni a fortuna que aquestes persones 

tan dignes ensemps concorreguessen, mas ordenà-u la divina providència. Hi devem 
nosaltres aquesta processó celebrar en la nostra pensa. Per Simeon, qui «ohint» se 
interpreta, qui del Sperit Sanct havia ohit la resposta, prenem exemple que solícitament 
y atenta ojam la Paraula divina. Per Anna, que en oracions no·s partia del temple, 
prenem exemple de oració contínua. Per Joseff, qui tenia solicitud del Senyor y cura, 

que tingam ànsia solícita de les obres de misericòrdia en los pobres, que loch del Senyor 

 santa] sant B. Seguim V.  |   volem] volen B. Seguim V.  |   hi] om. B. Seguim V.  |  al] al add. B. Repetició 
innecessària. Seguim V.

- Diu ... attényer]  Orígenes, Homiliae in Lucam, 17 (PG 13, col. 1846).  |   ab ... oracions]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 59b).  |  - hòmens ... vèrgens]  Cfr. amb el text llatí: «omnem sexum, et omnem aetatem, et 
gradum, et omnem professionem» (VCC, 59b-60a).  |  - de2 ... testimoni]  Cfr. amb el text llatí: «Sunt enim 
tria genera, in utroque sexu commendata» (VCC, 60a).  |  - de3 ... mare]  Cfr. amb el text llatí: «scilicet Maria 
et Christus» (VCC, 60a).  |   Simeon y Anna]  Cfr. amb el text llatí: «scilicet Anna et Simeon, cujus aetas 
comparatur Annae» (VCC, 60a).  |  - Diu ... canta]  Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella 
d’aquest passatge de sant Anselm de Canterbury, Meditationes et orationes, meditació I: De humanae 
conditionis dignitate et miseria (PL 158, cols. 0716C-D): «Ut autem, dicit Anselmus, “oblatus est in templo, 
et a sancta vidua susceptus, ut fideles suos domum Dei frequentare, et ut eum mereantur suscipere, studio 
sanctitatis intendere moneret; a Simeone sene susceptus, atque laudatus est, ut vitae gravitatem, et morum 
maturitatem, se diligere patefaceret. Exulta ergo et tu cum illo sene Simeone et Anna longaeva! Procede in 
occursum matris et parvuli! Vincat verecundiam amor! Timorem expellat affectus! Accipias et infantem in 
ulnas tuas, dicasque cum sponsa: Tenui eum, nec dimittam! [Ct 3, 4] Tripudia cum illo sanctissimo sene, et 
concine: Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace! [Lc 2, 29]” haec Anselmus» 
(VCC, 60a).  |   resposta]  Om.: «mentali scilicet revelatione» (VCC, 60a).  |   Anna]  Om.: «quae interpretatur 
gratia» (VCC, 60a).  |   Joseff]  Om.: «qui interpretatur appositio, vel augmentum» (VCC, 60a).  |  
-, que1 ... tenen]  Cfr. amb el text llatí: «intelligitur bonorum operum continua appositio» (VCC, 60a).





tenen. Per la senyora verge Mare, qui lo seu nom «mar amarga» significa, que tingam 
contínua contrició de nostres culpes. Deuen portar aquestes quatre persones quatre lums 
en nostra pensa: Simeon porta lum de meditació santa, Anna porta lum de oració devota, 
Josef porta lum de virtuoses obres, Maria, verge Senyora nostra, porta lum de 
contemplació elevada.

[18. DE  LA PROCESSÓ EN EL  TEMPLE  DE JERUSALEM]

Hi seguint la evangèlica història, tornà Simeon lo infant Jesús a la verge Mare, y tots 
ensemps a l’altar endrecen los passos. Hi aquesta processó representa huy tota la sancta 
universal Sgleya. Anaven primers Simeon y Joseff alegres en jubilacions, laors y 
gràcies. Venia aprés la Reyna verge portant lo rey Messies, mirant aquell Fill, lum dels 
seus ulls y vida de la sua vida. Y anava al seu costat, a la part dreta, Anna, {49b} dient 

hi explanant excel·lents profecies.
Era processó aquesta poca en nombre, però molt gran en stima; la major que may sia 

stada, en la qual totes les maneres de gents se representaven: hòmens hi dones, vells y 
jóvens, vèrgens y vídues. La verge Reyna y Joseff, com a pare y Mare de l’infant, a 
Jesús presentaren; Simeon y Anna, excel·lents profetes, hymnes, lahors y gràcies 

cantaven.
Per aquest record portam nosaltres les caneles enceses en aquest dia; portam a Jesús, 

lum eterna que tot lo món il·lumina. Són tres coses en lo ciri, que signifiquen tres altres 
que en lo Senyor se troben: la cera significa la sua carn munde, engendrada de les 

 tingam] tinguam B. Seguim V.  |   nostra] nostras B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |  porta] porva B. 
Seguim V.  |  porta] potra B. Seguim V.  |   sancta] santa B. Seguim V.  |   gents] gens B. Seguim V.  |   munde] 
monde B. Seguim V.

- Per ... culpes]  Cfr. el text llatí amb la traducció de Corella, que recorre en aquest punt a una altra 
interpretació del nom de Maria: «Per Mariam vero, quae interpretatur illuminata, quae et Christum portavit in 
utero, significatur divinae conformitatis perfectissima unio» (VCC, 60a).  |   elevada]  Om.: «Haec quatuor 
innuuntur in Psalmista, cum dicitur: Memor fui Dei, et delectatus sum, et exercitatus sum, et defecit spiritus 
meus [Sl 76, 4], et patent, referendo singula singulis. Et considerandum est quod praesentationi Domini 
interfuerunt quinque personae: ipse Jesus, per quem significantur innocentes; Maria, scilicet amarum mare, 
per quam poenitentes; Joseph, scilicet accrescens, per quem proficientes; Simeon, per quem perfecti in vita 
activa; Anna, per quam perfecti in vita contemplativa. In quo significantur illi qui sunt digni vultui Dei, in 
templo Dei coelestis Jerusalem, praesentari» (VCC, 60a).  |   Hi ... història]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
60a).  |  Mare]  Om.: «quem illa laetanter reaccepit» (VCC, 60a).  |  - mirant ... vida2]  Cfr. amb el text llatí: 
«cum ineffabili cordis laetitia» (VCC, 60a).  |  - Y ... profecies]  Cfr. amb el text llatí: «et Anna associat 
eam, vadens ex latere, cum reverentia jubilans; et ipsa cum indicibili gaudio et laudans Dominum affectu 
immenso» (VCC, 60a).  |  - Per ... il·lumina]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: 
«Sic et nos in ista die, missarum solemnia celebrantes, cereum accensum (per quem significatur puer Jesus) in 
manibus bajulamus, et processionem facientes usque ad altare deferimus et offerimus, recolentes illud lumen 
ineffabile quod Maria et Simeon hodierna die portaverunt in manibus» (VCC, 60b).  |  -, la2 ... nostra]  
Cfr. amb el text llatí: «significat carnem Christi, quae nata est de Virgine Maria sine corruptione; sicut apes 
ceram gignunt, sine alterutrorum commixtione» (VCC, 60b).  Veg. la concomitància d’aquest motiu en el 
Terç: «Aquesta [Jesucrist] és la bresca que, per la sement ja defallint, il·lumina la vista e dóna sforç al strenuu 
cavaller, fill del primer rey del judaych poble, mel·líflua bresca fabridada per lo Sanct Sperit de les flors 
purísimes de la verge abella, dins la closa e mundísima clemència del seu immaculat {176b} verge ventre.» 
(f. 176a-b).





puríssimes sanchs de la Verge abella, Senyora nostra; la mecha dins la cera és la 
sacratísima ànima, y la lum, la sua divina essència.

Vench a l’altar la sacratíssima verge Mare, hi posà ab gran humiltat y reverència los 
genolls sobre la terra, y offerí a Déu lo Pare aquell Fill seu, verdader Déu y home, 
regraciant-li tan gran benifici que l’havia concebut verge, portat y parit verge, y que de 

aquell mateix Fill que ell, Déu, era Pare, ella era Mare.

[19. DE  LES CAUSES DE LA PRESENTACIÓ]

Per tres causes los infants se presentaven al temple: la primera, dels primogènits, que 
del Senyor eren, hi a la sua magestat se consecraven; la segona, per acomanar-los a la 
divina custòdia; la terça, per fer gràcies a la bondat divina. Les dos primeres causes en 
lo Senyor loch no tenien, que del primer instant de la sua concepció fon pleníssimament 

la sua humanitat consegrada, unida a Déu en unitat de suppòsit. La terça causa tingué 
loch en la Senyora nostra, més que alguna altra, de fer gràcies a Déu, que la havia feta 
sa mare, alta, excel·lent sobre totes les creatures, perquè ella se stimava humil, menor 
que totes les altres.

Quina oració, quines paraules dix la verge {49c} Senyora, no les diu la evangèlica 

història, però los doctors contemplatius les scriven: «O, Pare Déu omnipotent, creador 
del cel y de la terra! A tu, ver Déu, lo teu Fill y meu ofir y presente. Eternament és a tu 
present, y és ab tu una indivídua essència. Tu has volgut que mon Fill sia, de les mies 
puríssimes sanchs fet home perquè fos a tu placable sacrifici per redempció de natura 
humana. Accepta, Senyor misericorde, aquest Fill teu, oferta digna, per a placar la tua 

justa ira, que no ha pogut alguna offensa tant la tua magestat offendre quant la deu 
placar aquesta inmaculada hòstia.»

 sacratíssima] sacrctissimaV. Seguim B.  |  humiltat] humilitat B. Seguim V.  |   genolls] henolls B. Seguim V.  |  
sobre] sobr B. Seguim V.  |   Fill] Fil B. Seguim V.  |   primeres] primers V. Seguim B.  |   loch] loc B. Seguim 
V.  |  gràcies] ges B. Seguim V.  |   sa] la B. Seguim V.  |  excel·lent] eycel·lent B. Seguim V.  |   y] om. B. 
Seguim V.  |   puríssimes] pnríssimes V. Seguim B.

 ànima]  Om.: «in carne latentem» (VCC, 60b).  |  y ... essència]  Cfr. la traducció resumida de Corella amb 
l’original llatí: «Ignis vero sive lumen, significat divinitatem; quia, Deus noster, ignis consumens est 
[He 12, 29]. Per haec etiam tria potest Trinitas designari. Unde hic versus: Cera, focus, lichnum, tria sunt 
monstrantia trinum» (VCC, 60b).  |  - dels ... eren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 60b).  |   divina]  Om.: «a 
quo tale donum parentes acceperunt, etc.» (VCC, 60b).   |  - que2 ... altres]  Cfr. amb el text llatí: «prae 
omnibus matribus, utpote quae eum singulari privilegio concepit et peperit» (VCC, 60b).  |   però ... scriven]  
Cfr. amb el text llatí: «sed forte similia his verba, saltem ore cordis, dicebat» (VCC, 60b).  |  16-22 O ... hòstia]  
Cfr. amb l’original llatí: «Ecce Domine, sancte Pater, praesento tibi Filium tuum, a te aeternaliter genitum, et 
de me temporaliter natum, ego praesento tibi eum, qui tibi semper est praesens. Gratias tibi ago, quod eum tuo 
munere sic concepi mirabiliter, et peperi ineffabiliter. O sancte Pater, hunc Filium tuum et meum, tibi offero 
oblationem novam, Deum caro factum, qui pro salute mundi oblaturus est tibi semetipsum! O qualis est ista 
oblatio! Nunquam talis facta a seculo» (VCC, 60b).





Diu sant Bernat: «Offir lo teu Fill, Verge sagrada, y lo beneyt fruyt del teu inmaculat 
ventre a Déu lo presenta. Offir per la reconciliació nostra y de tota natura humana 
aquesta hòstia santa immaculada, a Déu plaent offerta.»

Ha volgut lo Senyor ésser presentat a Déu, son Pare, ab lo qual eternament viu y 
regna, per exemple nostre. Axí com no per ell, mas per nosaltres és volgut ésser home 

perquè·ns fes déus per gràcia, volgué ésser circumcís no per ell, mas per nosaltres, 
perquè spiritualment de nostres concupiscències siam circumcisos. Axí, és volgut ésser 
presentat per nosaltres, perquè aprengam de presentar-nos a Déu en lo temple.

[20. COM  EL  SENYOR  FOU  REDIMIT PER  CINC  MONEDES]

Vengueren los sacerdots perquè la redempció de l’infant prenguessen, que eren cinch 
reals de argent per qualsevol primogènit. Lo rey Déu y Senyor volgué com a servent lo 

remessen.
Manava la Ley que fos santificat qualsevol animal primogènit y presentat al temple. 

Los animals qui eren mu[n]des y offerir se acostumaven, en lo temple romanien. Los 
animals qui no eren per a offerta, axí com los àsens, ab diners se remien, o altres en loch 
de aquells ne offerien, axí com per lo primogènit de l’ase offerien primogènit de ovella. 

Altres animals eren axí inmundes que ni·ls offerien, ni·ls remien, ni per altres los 
canviaven, axí com los primogènits dels gossos, los quals {49d} mataven.

Los primogènits del trib de Leví se aturaven en lo temple, perquè aquell trib era 
dedicat al servey de Déu y al sacerdoci. Dels altres tribs, tots los primogènits se remien 
en lo temple, y tornaven a ses cases. Y axí, lo Senyor, del trib de Judà primogènit, fon 

presentat y remut en lo temple.

 nostra] nostre B. Seguim V.  |  humana] hamana V. Seguim B.  |   circumcís] circucís B. Seguim V.  |   aprengam] 
aprenguam B. Seguim V.  |   Vengueren] Venguren B. Seguim V.  |   santificat] sanctificat B. Seguim V.  |  
 offerien] offerin B. Seguim V.  |   servey] revey B. Seguim V.

 aquesta ... offerta] Rm 12, 1: Obsecro itaque vos fratres per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra 
hostiam viventem, sanctam, Deo placentem, rationabile obsequium vestrum.

- Diu ... offerta]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de 
sanctis, In Purificatione Beatae Mariae, sermó III: De puero, Maria et Joseph (PL 183, cols. 0370B-C).  |  
- ab ... nostre]  Cfr. amb el text llatí: «qui nunquam ab ejus aspectibus latuit nobis in exemplum» (VCC, 
60b).  |  - Vengueren ... remessen]  Cfr. amb el text llatí: «Deinde advocantur sacerdotes, et redimitur 
Dominus omnium, tanquam servus, quinque siclis argenteis, quia erat primogenitus. Quisque siclis argenteis 
redimebatur primogenitus. Et erat siclus genus monetae, obolos viginti habens» (VCC, 60b). Com es pot 
apreciar, Corella converteix en la seua traducció els sicles d’argent hebreus en «reals d’argent», una moneda 
recognoscible per al seu lector coetani, i omet la informació sobre el valor d’aquesta moneda que ofereix 
Ludolf.  |   Manava ... temple]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Praecepit enim lex 
omne masculinum primogenitum tam hominis quam pecoris, sanctum Domino vocari, id est Domino 
sanctificari et praesentari, ac sanctificatum et dedicatum Domino dici, et sacerdotis esse» (VCC, 60b-61a).  |  
 Los ... romanien]  Cfr. amb el text llatí: «primogenitum quoque animalis mundi, Deo offerret; immundi vero 
aut pretio redimi aut mundo mutari, aut occidi faceret. Est autem animal mundum ad offerendum, mundum ad 
esum» (VCC, 61a).  |   offerta]  Om.: «sed mundum a natura» (VCC, 61a).  |   los ... mataven]  Cfr. amb el text 
llatí: «et ideo pretium aliquod non habens occidebatur, et ex toto ab usibus templi projiciebatur» (VCC, 61a).





Pres los ocells la verge senyora Mare y offerí’ls segons la Ley manava: hun ocell per 
gràcies del Fill que parit havia, en sacrifici, que tot se cremava; l’altre, per lo peccat 
que·n la concepció causar se podia. Subjugà’s la verge Mare sens peccat ni màcula a la 
ley de les peccadores, y no offerí anyell, mas ocells, offerta que·ls pobres offerien.

Acabada la offerta, cobra lo Fill la Senyora nostra, perquè se’n torne a la sua pobreta 

casa. Diu sant Bernat: «O, germans, molt me par que és delicada aquesta offerta, la qual 
solament en lo altar se presenta! Aquella qui la offir, la cobra. Vendrà temps que aquesta 
offerta no·s porà rembre, mas ab la sua sanch ella rembrà los altres, que Déu l’à tramesa 
per redempció al seu poble. Vendrà temps quand no s’offerrà entre·ls braços de Simeon 
ni en lo temple, mas en los braços de la creu en lo mont de Calvari; aquest és matutinal 

sacrifici, aquell serà de vespre.»

[21. DE  L’OBLACIÓ DELS PRIMOGÈNITS,  EN SENTIT  MORAL  I MÍSTIC]

Moralment, aquesta offerta nos amonesta que si alguna cosa de bé se troba en nostres 
obres, ho atribuheixcam a la divina gràcia, qui en nosaltres ho obra, dient aquell parlar 
del psalmista: «No a nosaltres, Senyor, no a nosaltres, mas al teu nom dóna glòria.»

Si parim algun animal inmunde, que són les nostres males obres, devem-lo matar y 

lançar-lo de nosaltres. Y ab cinch reals lo devem rembre, que són les cinch nafres del 
verdader Anyell, Déu y Senyor nostre, hi offerir animal munde, fent obres dignes de 
penitència.

Devem encara attendre que si en lo ramat de nostres obres algun anyell de innocència 
se troba, per lo qual les vir- {50a} tuts principals devem entendre: caritat, castedat, 

 ocell] occel B. Seguim V.  |   altres] alrres B. Seguim V.  |   poble] boble B. Seguim V.  |   aquell] aquel B. 
Seguim V.

 No ... glòria] Sl 113, 9: Non nobis, Domine, non nobis; sed nomini tuo da gloriam. Psalteri: «No a nosaltres, 
Senyor, no a nosaltres; mas al teu nom, dóna glòria» (López Quiles 1985: 123).

 Mare]  Om.: «de manu Joseph» (VCC, 61a).  |  y ... manava]  Cfr. amb el text llatí: «et genua flectens, offert eas 
super altare, Deo Patri» (VCC, 61a).  |   que·n ... podia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 61a).  |  - Diu ... 
vespre]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de sanctis, In 
Purificatione Beatae Mariae, sermó III: De puero, Maria et Joseph (PL 183, col. 0370C).  |  6-7 la ... presenta]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 61a).  |   en ... Calvari]  Cfr. amb el text llatí: «extra civitatem» (VCC, 61a).  |  
 místic]  Om.: «Mystice, per primogenita animalium, significatur ille qui unigenitus Dei dignatus est nasci, 
primogenitus, scilicet dignitate, omnis creaturae, qui est vere sanctus Domino, quia sine peccato» (VCC, 61a). 
  |  - Moralment ... obra]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Moraliter autem per 
primogenita, significantur bonae actionis initia, quae quasi corde gignimus, ex Dei gratia. Commonemur ergo 
hic, ut omnia primogenita nostra Deo offeramus, quidquid bonum et justum in nostris operibus invenimus, 
ejusque gratiae non nostris meritis deputemus» (VCC, 61a).  |  - aquell ... psalmista]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 61a).   |  - devem-lo ... nosaltres]  Cfr. amb el text llatí: «occidamus, id est malum per 
emendationem radicitus evellamus, aut certe mutemus illud mundo, declinantes a malo, et facientes bonum» 
(VCC, 61a).  |  - Y ... penitència]  Cfr. el text llatí amb la traducció corellana, que ofereix una interpretació 
diferent del sentit moral dels cinc sicles o reals: «aut redimamus quinque siclis bona opera, et dignos fructus 
poenitentiae per quinque sensus corporis facientes» (VCC, 61a).





humilitat y paciència, façam-ne a Déu offerta, confessant que aquestes virtuts no són 
nostres, mas de aquell qui·ns ha dit: «Sens mi no podeu fer alguna cosa.»

Y si tan pobres som y freturosos que en lo nostre bestiar anyel no s’i troba, offiram 
dos colomins o tortres: la hu per los pecats nostres, y sia contrició verdadera; l’altre en 
sacrifici, que tot se creme, que·ns inflamem de la dolor de la mort y passió del nostre 

Déu, Senyor y mestre.

[22. DEL MISTERI  DE LA PURIFICACIÓ DE  MARIA,  MORALMENT]

Y devem considerar ab devota pensa que la Senyora nostra, lo nom de la qual «stela 
de la mar» o «amarga mar» se interpreta, l’ànima significa en la lum de la vida 
contemplativa o en lo treball de la vida activa. Y ha mester purificació en la una y en 
l’altra: en la contemplativa és mester que·s purifique per temor de supèrbia; en la activa, 

que·s purifique per treballs contra negligència. En Jerusalem, que «visió de pau» se 
interpreta, y significa la eterna glòria, dengú no y puja que primerament no·s purifique 
per baptisme o penitència, e si és mester, per les penes de purgatori.

[23. DEL SAGRAMENT  DE  PORTAR  A CRIST]

Y devem atendre que·l Senyor fon portat en Jerusalem y en Egipte: que la nostra 
pensa deu ésser elevada en contemplació de Jerusalem, ciutat de Parahís superna, y 

aprés devallar en Egipte, que «tenebres» se interpreta, considerant les tenebres y 
misèries del prohisme, y obrant en ell les obres de misericòrdia.

 confessant] confelsant B. Seguim V.  |   contrició] contricció B. Seguim V.  |   treball] traball B. Seguim V.  |  
 treballs] traballs B. Seguim V.  |   devem] deven B. Seguim V.

 Sens ... cosa] Jn 15, 5: Ego sum vitis, vos palmites: qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum, quia 
sine me nihil potestis facere.

 cosa]  Om.: ««ipse enim operatur velle et perficere» [Fl 2, 13] (VCC, 61a).  |  - Y ... mestre]  Cfr. amb 
l’original llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Si autem tam pauperes sumus, ut in opere nostro 
agnum et divitias innocuae vitae, vel principales virtutes non inveniamus, offeramus saltem duos turtures, vel 
duos pullos columbarum, id est, duo genera compunctionis, videlicet timoris et amoris; et non solum pro 
nostris aliorumque diluendis peccatis, sed etiam pro impetrandis virtutibus, et desiderio patriae coelestis 
quotidie defleamus. Et sic unum pro peccato offerimus, dum de malis perpetratis gemimus; alterum in 
holocaustum, quando amore coelestium inflammamur» (VCC, 61a-b).  |   moralment]  Om.: «Moraliter, hic 
attendenda sunt tria, scilicet mysterium purgationis Mariae, sacramentum delationis dominicae, et 
significantia oblationis factae» (VCC, 61b).  |   per ... purgatori]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de 
Corella: «Quia nisi quis sit plene purgatus, et ita purus, sicut fuit in baptismo, non potest pervenire ad istam 
Jerusalem, vel etiam in templum coeleste. Talis autem purgatio celebratur, vel hic in praesenti per 
poenitentiam, aut tribulationes, et hujusmodi, vel in poenis purgatorii» (VCC, 61b).  |  - que ... 
misericòrdia]  Cfr. amb el text llatí: «quod proles mentis nostrae, quae est intelligentia, nunc elevanda est ad 
contemplationem aeternorum, quae per Jerusalem designatur, quae visio pacis interpretatur; nunc vero 
deprimenda est ad considerationem propriorum defectuum, quae per Aegyptum designatur: Aegyptus enim, 
tenebrae interpretatur» (VCC, 61b).





Podem encara comptar cinch lochs hon fon portat Jesús, Déu y Senyor nostre: en 
Jerusalem, en Egipte, en lo desert, en la excelsa montanya y sobre lo terrat del temple. 
Jerusalem significa la vida contemplativa, que «visió de pau» se interpreta; Egipte, la 
vida activa, ab tenebres y misèries del prohisme, y treballs dels qui la porten; lo desert 
podem la religió entendre, apartats de la comuna vida, ab aspredat de dejunis; la excelsa 

montanya és lo stament de prelatura; lo terrat del temple és lo doctorat hi magisteri.
En tots aquests staments Jesús se troba, en los quals {50b} molts sants l’an trobat hi·l 

troben. Mas devem attentament considerar y veure qui l’ha portat, al Senyor, en aquests 
lochs diversos. En Jerusalem y en Egipte lo portaren Joseff y la verge Mare, qui són lum 
de gràcia y augment de bones obres; en lo desert, l’Esperit Sant fon la sua guia; en la 

excelsa montanya y sobre la sumitat del temple lo portà lo diable. Y per ço, deuen molt 
tembre los prelats y mestres que·l diable no·ls porte a la magistral cadira o a la 
prelatura.

[24. DEL SIGNIFICAT  DE L’OFERTA FETA]

Hi devem atendre que la offerta indifferentment se podia fer de colomins o de tortres. 
La tortra, que sola y casta vola, la vida contemplativa senyala; la coloma fecunda 

significa la vida activa. Y les colomes y tortres en lo cantar gemequen y sospiren; 
gemequen los qui contemplen per lo Spòs que desigen; jamequen perquè en aquest exili 
dels seus thàlems apartats se vehen. Diu lo Apòstol: «Sperant la adopció de fills, 
gemecam dins nosaltres.» Y diu ell mateix Apòstol: «Demana l’esperit nostre per 
nosaltres ab gemechs inenarrables.» Dels actius és lo gemecar de les colomes. La hu és 

per les culpes comeses; diu Esaïes: «Pensant, gemecarem com a colomes.» L’altre 

 portat] portar B. Seguim V.  |   contemplativa] contmeplativa B. Seguim V.  |   treballs] treballes V. Seguim B.  |  
 montanya] muntanya B. Seguim V.  |   considerar] considerat V. Seguim B.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.  |  
 devem] deven B. Seguim V.  |   gemequen] gemeguen B. Seguim V.  |  jamequen] jameguen B. Seguim V.  |  
 fills] fils B. Seguim V.  |   gemecam] gemecan B. Seguim V.

- Sperant ... nosaltres] Rm 8, 23: Non solum autem illa, sed et nos ipsi primitias spiritus habentes: et ipsi 
intra nos gemimus adoptionem filiorum Dei exspectantes, redemptionem corporis nostri.  |  - Demana ... 
inenarrables] Rm 8, 26: Similiter autem et Spiritus adjuvat infirmitatem nostram: nam quid oremus, sicut 
oportet, nescimus: sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus.  |   Pensant ... colomes] 
Is 59, 11: Rugiemus quasi ursi omnes, et quasi columbae meditantes gememus: exspectavimus judicium, et 
non est; salutem, et elongata est a nobis.

 temple]  Om.: «Et ista quinque loca, signiflcant quinque status, in quibus invenitur Christus» (VCC, 61b).  |  
 ab ... porten]  Cfr. amb el text llatí: «in qua est moeror et angustia tribulationis» (VCC, 61b).  |   apartats ... vida]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 61b).  |  - en ... troben]  Cfr. amb el text llatí: «quia in omni statu Ecclesiae, 
potest inveniri Jesus, scilicet salus» (VCC, 61b).  |  - qui ... obres]  Cfr. amb el text llatí: «stella maris, et 
augmentum: fides scilicet et charitas» (VCC, 61b).  |   la ... fecunda]  Cfr. amb el text llatí: «Per columbam 
vero quae gregatim volat, et fecunda est» (VCC, 61b).  |  - gemequen ... vehen]  Cfr. amb el text llatí: 
«Gemitus enim turturis competit contemplativis, et hic geminatur, unde dicitur par turturum. Primus gemitus 
est amoris» (VCC, 61b).  |   Y ... Apòstol]  Cfr. amb el text llatí: «secundus est devotionis, de quo dicit idem 
Apostolus» (VCC, 61b).  |   colomes]  Om.: «et hic est duplex, unde dicitur, duos pullos columbarum» (VCC, 
62a).





gemech és per los pecats dels prohismes, segons aquell parlar de les Lamentacions, de 
Jeremies: «Totes les portes de Jerusalem eren destroïdes y los sacerdots gemecaven.» 
De aquest[s] gemechs y sospirs devem a nostre Senyor Déu fer oferta los qui no tenim 
anyell de ignocència.

Y, recol·legint tots aquests misteris, en aquest portar del Senyor, purificació de la 

verge Mare y oferta devem apendre que aquell qui en la vida activa és purgat de 
negligència y en la contemplativa de supèrbia, és dispost que per contemplació puge al 
temple; y aprés, que devalle per compasió del prohisme. Y altra vegada puge jamecant 
per desig y amor devota; y aprés, devalle per contrició de ses culpes. En aquests actes 
stà la perfectió de la ànima devota.

Y perquè la una vida y l’altra a nostre Senyor Déu és {50c} accepta, no determena lo 
evangeli de quals ocells fon la offerta, mas indifferent nomena hun parell de colomins o 
hun parell de tortres.

[25. DE  L’AUGMENT  DE  LA HUMILITAT  DE CRIST]

Mira y contempla del Senyor y de la verge Mare sua la humilitat profunde en la 
offerta, en la presentació del temple hi la observància de la ley judaica. Y mira com la 

sua humilitat tostemps augmenta: en la nativitat fon axí com hun infant freturós hi 
pobre; en la circumcisió, axí com a peccador servent hi pobre.

[26. DELS  TRES  DEURES  PER ENTRAR A  L’ESGLÉSIA :  PURIFICACIÓ , UNIÓ  I 
RECTA  INTENCIÓ]

Hi devem considerar la evangèlica letra, que diu: «Aprés de la purificació de Maria, 
portaren Jesús a Jerusalem perquè·l presentassen al temple», donant-nos exemple que 

 devem] deven B. Seguim V.  |  oferta] offerta B. Seguim V.  |   oferta] offerta B. Seguim V.  |   aquests] aquest B. 
Seguim V.  |   parell] parells VB. Esmenem atenent a la concordança de nombre.  |   humilitat] humillitat B. 
Seguim V.  |  tostemps] tostems B. Seguim V.

 Totes ... gemecaven] Lm 1, 4: Viae Sion lugent, eo quod non sint qui veniant ad solemnitatem: omnes portae 
ejus destructae, sacerdotes ejus gementes; virgines ejus squalidae, et ipsa oppressa amaritudine.  |  
- Aprés ... temple] Lc 2, 22: Et postquam impleti sunt dies purgationis ejus secundum legem Moysi, 
tulerunt illum in Jerusalem, ut sisterent eum Domino.

 recol·legint]  Recollint, aplegant (DCVB, s.v. recol·legir).  |  - Mira ... judaica]  Cfr. amb el text llatí: 
«Vidisti ergo in praedictis, Christi et parentum ejus paupertatem, quia pauperum tantum habebant oblationem. 
Si autem vis informari de humilitate, considerata oblatione et redemptione, ac legis observatione, de facili 
poteris advertere» (VCC, 62a).  |   en ... pobre]  Cfr. amb el text llatí, que Corella abreuja: «in circumcisione, 
ut pauper et peccator homo; sed hodierna die, ut pauper, et peccator, et servus. Ut pauper quidem in eo quod 
pauperum oblationem elegit; ut peccator vero, in eo quod ipse cum matre per oblationem expiari voluit; ut 
servus autem, in eo quod redimi se fecit» (VCC, 62a).  |   Hi ... diu]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 62a).  |  
-, donant-nos ... ofertes]  Cfr. amb el text llatí: «sciendum est et diligenter advertendum, quod ex 
praedictis tribus moraliter instruuntur fideles, ut cum templum Dei materiale, id est Ecclesiam, ingredi 
voluerint, in ipsis tribus circumstantiis se debeant beatae Virgini et Christo conformare: ut videlicet sint a 
peccatorum scoria purgati et circumcisi, quoad primum. Sint brachiis sanctae matris Ecclesiae deportati, 





anant al temple devem ésser de nostres peccats circumcisos; y que·ns porte la Sgleya, 
que no siam per excomunicació fora dels seus braços; y que intenció recta a Déu nos 
presente, y axí acceptarà les nostres ofertes.

No deu algú entrar en la sgleya ab consciència de mortal culpa; y axí, primer deu 
purificar, almenys generalment, la sua consciència, encara que de algun peccat no 

tingués accusació certa.
Diu sant Gregori: «A la bona pensa sguarda pensar que té culpa sens culpa, en 

exemple de la Senyora nostra, que la Ley no la obligava y celebrà la purificació en lo 
temple.»

Hi per ço acostuma la santa Sgleya tenir l’aygua beneyta a la porta, perquè a la 

entrada nos purifique de les venials culpes, presupposant que de les mortals som ja 
purificats per lo sagrament de penitència. Hi en figura de aquesta spiritual purificació 
nostra stava aquella gran conca a la porta del tabernacle, en la qual los sacerdots se 
lavaven quand entraven a offerir los sacrificis.

Devem ésser portats en los braços de la mare santa Sgleya, axí com Jesús en los 

braços de la sua verge Mare, perquè puga dir la Sgleya aquell parlar de Osé, profeta: 
«Yo·ls portava en los meus braços.» Són fora dels braços de la Sgleya los heretges, 
excomunicats y scismàtichs, los quals de la unitat de la Es- {50d} gleya són precisos. 

 circumcisos] circumcisios B. Seguim V.  |   de les] dels B. Seguim V.  |   lavaven] lançaven VB. Cfr. amb el 
text llatí: «lavabant» (VCC, 62b).  |   meus] mens B. Seguim V.  |   precisos] preciós B. Seguim V. Cfr. amb el 
text llatí: «qui praescissi sunt ab unitate Ecclesiae» (VCC, 62b).

 Yo·ls ... braços] Os 11, 3: Et ego quasi nutritius Ephraim: portabam eos in brachiis meis, et nescierunt quod 
curarem eos.

quoad secundum. Sint rectae intentionis fine ordinati, quoad tertium» (VCC, 62a).
 ofertes]  A continuació, Corella omet l’explicació inicial del primer aspecte en què hem de concordar-nos 
amb Maria abans d’entrar al temple: l’expiació dels pecats: «Primo ergo, ingressuri ecclesiam, debent a 
peccatorum scoria esse purgati, et circumcisi. Nam beata Virgo, antequam ingrederetur in templum, post 
partum sui immaculati filii, dies purgationis implevit; ipse etiam filius, antequam induceretur in templum, 
circumcidi voluit. Non quod mater purificatione indigeret, aut filius circumcisione; cum illa non suscepto 
semine conceperit, et ipse ex intacta Virgine natus fuerit; uterque tamen in hoc legem servare voluit, ut nobis 
daretur forma purgationis et circumcisionis spiritualis; quia purificari et circumcidi debemus a vitiis, 
antequam ecclesiam ingrediamur, et Deo offeramur, si volumus quod ei nostra placeat oblatio; quia, 
secundum Bedam, nemo nisi purificatus et circumcisus a vitiis, Dominicis est dignus conspectibus» (VCC, 
62a). És probable que el traductor valencià, seguint la tendència a l’abreujament, ometa aquest passatge per 
evitar repeticions amb el text que segueix.  |  - No ... certa]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el 
text llatí: «Ex quo trahitur documentum quod nullus ingredi debet ecclesiam, cum conscientia mortalis 
criminis, nisi prius sit confessus, vel saltem contritus, si non adsit copia confessoris; et quod ingressuri 
ecclesiam, prius debent purificari a peccatis, saltem generali contritione, etiamsi non habeant conscientiam 
certi peccati» (VCC, 62a).  |  - Diu ... temple]  Cfr. amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest 
passatge a sant Gregori: «cum bonarum mentium sit culpam timere, ubi culpa non existit, exemplo beatae 
Virginis, purificatione minime indigentis» (VCC, 62a-b).  |  - presupposant ... penitència]  Cfr. amb el text 
llatí: «qui de mortalibus sibi conscii non existunt» (VCC, 62b).  |  - en ... sacrificis]  Cfr. amb el text llatí: 
«et ibi Aaron et filii ejus ingressuri tabernaculum, lavabant manus et pedes» (VCC, 62b).  |   perquè]  Om.: 
«ut de fidelibus digne ecclesiam ingredientibus» (VCC, 62b).  |   heretges]  Om.: «qui aberrant a fide» (VCC, 
62b).  |   scismàtichs]  Om.: «qui deviant a charitate» (VCC, 62b).  |  són precisos]  A continuació, el traductor 
valencià omet: «Hi enim omnes quia non portantur in brachiis matris Ecclesiae, non sunt idonei ad ingressum 
ejus» (VCC, 62b).  |  precisos]  És a dir, «tallats, escapçats». Aquesta forma, provinent de «praeseco», no 
apareix documentada amb aquest significat en el DCVB.





Diu sant Ciprià: «Indignament y en dan seu entra en la sgleya aquell qui la spiritual 
mare Sgleya no·l porta en los braços.»

Y deu entrar lo cristià ab intenció recta en la sgleya, ab oració devota, perquè les sues 
pregàries més sien acceptes, no per vanitat simulada, ostentació y vanaglòria, axí com 
los ipòcrits; no per ambició vana, cubert de brocats y sedes, ni per carnal 

concupiscència, per mirar les dones y que elles te miren; no per solaços ni col·loquis de 
ocioses paraules; no per quest ni avarícia, axí com los ecclesiàstichs qui solament van a 
la sgleya per la prebenda; no per fer ni acabar seculars negocis. Tots aquests, perquè no 
atenen a la fi deguda, no són dignes de entrar en lo temple; y axí, ni al Senyor se 
presenten ni lo Sperit Sant los diu que y vinguen.

[27. DE  LA  SANTIFICACIÓ  DEL TEMPLE FETA  PER CRIST]

Volgué lo Senyor ésser presentat en lo temple; y aprés de les altres causes, pot ésser 
aquesta una: que per la sua presència santificàs lo temple, axí com per lo seu baptisme 
santificà les aygües. Y axí com per lo seu baptisme no solament fon l’aygua del Jordà 
santificada, mas totes les altres aygües, axí per lo seu entrar en aquell temple són stats 
santificats tots los altres, que tots en glòria y laor del seu nom se edifiquen. Y per ço, lo 

seu sacratíssim cors en los temples se reserva, perquè sien santificats per la sua 
presència. Y les relíquies dels sants en los temples guarden, y los sagraments de la 
eucaristia, del baptisme hi penitència en lo temple se administren, ensemps ab les 
nupcials cerimònies y lo sagrament del sacerdoci; y canten en lo temple los sagrats 

 cubert] cuberts VB. Esmenem atenent al sentit del passatge.  |   paraules] paranles V. Seguim B.  |   aquests] 
aquest V. Seguim B.  |   santificàs] sanctificàs B. Seguim V.  |   stats] stas B. Seguim V.  |   santificats] 
santificas B. Seguim V.

- Diu ... braços]  Corella atribueix per error aquest fragment a sant Cebrià; en realitat, el text atribuïble al 
bisbe de Cartago és el que precedeix aquest passatge en la versió llatina, i que el traductor valencià omet: 
«nam, ut dicit Cyprianus, non potest habere Deum patrem, qui matris Ecclesiae non tenet unitatem» (VCC, 
62b). La citació omesa  prové del Liber de unitate Ecclesiae (PL 4, col. 0503A).  |   ostentació ... vanaglòria]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 62b).  |   no ... sedes]  Cfr. amb el text llatí: «Non causa ostentationis et inanis 
gloriae; sicut illi qui se ornant in vestibus et aliis, ut appareant hominibus» (VCC, 62b).   |  - per1 ... paraules]  
Cfr. amb el text llatí: «sicut qui vadunt ad ecclesiam, ad videndum mulieres vel viros, ut et concupiscant et 
concupiscantur. Non causa vanitatis et solatii; sicut qui vadunt ad ecclesiam, ut vacent vanis colloquiis, 
cachinnis, et levitatibus» (VCC, 62b).  |   quest]  Petició, demanda (DCVB, s.v. quest).  |   vinguen]  Om.: 
«Unde non vident Christum, nec eum amplexari possunt spiritualibus animae brachiis. Et nota, secundum 
Bedam, “quod ille post circumcisionem Jerusalem allatus, et Domino oblatus est, qui juxta eum qui dixit: 
Declina a malo et fac bonum [Sl 36, 27], postquam desiit a peccatis, bonis coepit operibus abundare, qui 
dicere potest: Oculi mei semper ad Dominum [Sl 24, 15], ut audiam vocem laudis tuae [Sl 25, 7]; qui dicit: 
Christi bonus odor sumus [2Co 2, 15]; et: Levavi manus meas ad mandata tua, et converti pedes meos in 
testimonia tua [Sl 118, 48]; qui sive manducat, sive bibit, sive aliud quid agit, omnia in gloriam Dei facit 
[1Co 10, 31], et dicit: Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, Domine [Sl 118, 103]; et ad extremum: Cor 
meum, et caro mea exultaverunt in Deum vivum” [Sl 83, 3]» (VCC, 62b). El fragment de Beda prové de 
l’obra In Lucae evangelium expositio, l.I, c.II (PL 92, cols. 0340B-C).  |   laygua ... Jordà]  Cfr. amb el text llatí: 
«illa pars aquae Jordanis, quae tetigit carnem Christi» (VCC, 62b).  |  -, y ... declaren]  Cfr. 
l’amplificació de Corella amb el text llatí, que diu: «ibi etiam ministeria fiunt angelorum» (VCC, 62b).





evangelis, y per los doctors se declaren. Y per ço, gran culpa tenen y són dignes de la 
eterna pena aquells qui entren en les sgleyes, sinó ab gran temor de Déu y reverència, 
dient lo psalmista: «Decent cosa és, Senyor, la sanctedat a la tua casa.»

[28. DE  LES QUATRE  CAUSES PER  QUÈ  ÉS DIGNE  EL  TEMPLE  DE 
L’ÀNIMA]

Podem encara aquestes paraules expondre de la nostra {51a} ànima, qui és temple, en 
la qual nostre Senyor Déu habita per gràcia; de la qual diu lo Apòstol: «Sou temple de 

Déu vosaltres.» La dignitat y noblea de qualsevol creatura se pren de les quatre causes 
que li donen ésser: efficient, y final, y de la matèria y de la forma. Primerament, quant a 
la causa efficient, la noblea de la nostra ànima mostra que Déu omnipotent per si la creà. 
Y quand en lo principi creà la primera, no dix, axí com de les altres creatures, 
«Prodoheixca la terra!» o «Prodoheixquen les aygües!»; mas, ab quasi madur consell, al 

Fill y al Sperit Sant diu lo Pare: «Façam l’ome!» Y senyaladament diu de la ànima que 
ell, Déu, qui és sperit, spirà a l’home sperit de vida, d’on se mostra que nostre Senyor 
Déu per si mateix creà l’ànima.

Segonament la noblea de la ànima se mostra, que no és feta de alguna matèria, axí 
com les corporals creatures.

 entren] eren B. Seguim V.  |   nostra] nostre B. Seguim V.  |  mostra] nostra B. Seguim V.

 Decent ... casa] Sl 92, 5: Testimonia tua credibilia facta sunt nimis; domum tuam decet sanctitudo, Domine, in 
longitudinem dierum. Psalteri: «Los testimonis teus molt són fets dignes de ésser creguts; a la tua casa, 
Senyor, se cové santedat en longitud de dies» (López Quiles 1985: 106).  |  - Sou ... vosaltres] 1Co 3, 17: Si 
quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos.  |  
 Prodoheixca ... terra] Gn 1, 24: Dixit quoque Deus: Producat terra animam viventem in genere suo, jumenta, et 
reptilia, et bestias terrae secundum species suas. Factumque est ita.  |  Prodoheixquen ... aygües] Gn 1, 20: Dixit 
etiam Deus: Producant aquae reptile animae viventis, et volatile super terram sub firmamento caeli.  |  
 Façam lome] Gn 1, 26: et ait: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram: et praesit piscibus 
maris, et volatilibus caeli, et bestiis, universaeque terrae, omnique reptili, quod movetur in terra.  |  11-12 Y ... 
vida] Al·lusió a Gn 2, 7: Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in faciem ejus 
spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem.

- Y ... reverència]  Cfr. amb el text llatí: «Et ideo dignum est ut ecclesiae in veneratione habeantur, et non 
nisi cum summa reverentia et devotione frequententur» (VCC, 62b-63a).   |   efficient ... forma]  Cfr. la traducció 
de Corella amb el text llatí, en què les causes s’exposen en forma d’enumeració rimada: «ex efficientis 
dignitate, ex materiae pretiositate, ex formae speciositate, et ex finis honorabilitate» (VCC, 63a).  |  
 Prodoheixca ... aygües]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 63a).  |  ab ... consell]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
63a).  |   lome]  A continuació, Corella omet aquest fragment, que remet a sant Agustí, De Genesi ad litteram 
imperfectus liber, c.XVI (PL 34, col. 0244): «Non enim hoc verbum direxit Deus ad Angelos, ut dicit 
Augustinus, sed ipse Pater ad alias personas in divinis, et ex hoc ostenditur hoc esse opus singulare ipsius 
Trinitatis» (VCC, 63a).  |  11-13 Y ... lànima]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 63a).  |  - Segonament ... 
creatures]  Cfr. amb el text llatí la traducció resumida de la segona causa que ofereix Corella: «Secundum 
patet, quia non ex aliqua praejacente materia facta est anima, sed ex nihilo. In omnibus enim rebus creatis, 
non inveniebatur aliquod materiale ita nobile, ut ex eo posset fieri anima rationalis. Non quidem terra vel 
aliquod aliorum elementorum, nec coelum, puta sol, luna, stellae seu aliquod corporum coelestium fuit 
dignum intrare in compositionem animae rationalis, ut materiale principium ejus esset, quae longe altior et 
nobilior eis extitit. Et ideo facta est ex nihilo, quod ad maximam nobilitatem ei cedit» (VCC, 63a).





Déu omnipotent per la sua infinida potència l’à creada, y per ço és nobilíssima forma, 
en la qual la ymatge de Déu se representa; axí que la nostra ànima no és sinó una 
imatge, hun lúcido retaule hon la imatge de la santa Trinitat stà figurada. Què podia una 
creatura en la sua forma ésser més en[n]oblida que ésser creada a imatge de aquell qui la 
creà? Hi de ací podem veure la noblea de la sua final causa, perquè similitud és causa de 

amicícia; per ço l’à creada a semblança y a imatge sua y no de alguna creatura, perquè a 
ell, Déu creador, ame.

Hi axí, ell, Déu omnipotent, infinit, bo, és causa efficient y final de la nostra ànima; 
Déu l’à creada perquè li sia habitacle. Diu lo psalmista: «Ha elegit lo Senyor a Sion, que 
vol dir specula, qui és la nostra ànima: que en Déu pense y specule. Ha-la eleta per 

habitació sua»; ha, puys, la eleta perquè en ella habite. Desija lo Senyor que sia tal que 
habitar hi puga, y per ço li diu lo Senyor aquell parlar dels Proverbis: «Fill, dóna’m lo 
teu cor y la tua pensa»; y aquell parlar del libre de Sapiència: «Los meus delits són star 
ab los fills dels hòmens.» Hi {51b} per ço, quand lo Senyor troba la nostra ànima 
dignament preparada, quasi com si havia atés lo que desija, diu: «Aquesta és lo meu 

repòs en lo setgle del setgle. Ací habitaré, que yo la tinch elegida per habitació mia.»

[29. EXHORTACIÓ  A  NO PECAR]

O, cristiana ànima, si la tua noblea per totes les premisses causes pensaves, jamés no 
peccaries! Diu sant Bernat: «Si conexies la tua noblea, o, ànima!, lo peccat 
abominaries.» Y en tant la consideració de la noblea de la ànima deuria portar en 
abominació la mortal culpa que, ab tot que l’home no mire a la pena ni a la glòria, 

deuria abominar los vicis. L’ànima noble aquestes coses vils, míseres y caduques, 
stimant-les poch deu-se guardar que no la ensutzien. Y aquesta és santa y noble supèrbia 

 nobilíssima] noblíssima B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   Aquesta] Aquest B. Seguim V.

- Ha ... sua] Sl 131, 13: Quoniam elegit Dominus Sion, elegit eam in habitationem sibi. Psalteri: «Que lo 
Senyor ha elegit a Sion, ha-la eleta en habitació per a Ell» (López Quiles 1985: 138).  |  - Fill ... pensa] 
Pr 23, 26: Praebe, fili mi, cor tuum mihi, et oculi tui vias meas custodiant.  |  - Los ... hòmens] Pr 8, 31:  
ludens in orbe terrarum; et deliciae meae esse cum filiis hominum.  |  - Aquesta ... mia] Sl 131, 14: Haec 
requies mea in saeculum saeculi; hic habitabo, quoniam elegi eam. Psalteri: «Aquesta és lo meu repòs tant 
com dure lo setgle del setgle; ací habitaré, que yo la he eleta» (López Quiles 1985: 138).

 Déu ... forma]  Cfr. amb el text llatí: «Tertium patet, nam forma rationalis animae est nobilissima» (VCC, 63a). 
  |  - axí ... figurada]  Cfr. amb el text llatí: «Non enim Deus impressit animae imaginem alicujus rei creatae, 
sed formam sui ipsius, ita quod ipsa forma animae rationalis, non est aliud quam quaedam relucentia ipsius 
beatissimae Trinitatis» (VCC, 63a).  |  - Hi ... habitacle]  Cfr. amb el text llatí: «Quartum patet, nam Deus 
non ad alium finem creavit animam, quam propter seipsum, ut videlicet esset habitaculum suum» (VCC, 63a). 
  |  - que ... specule]  Cfr. amb el text llatí: «id est animam speculatricem» (VCC, 63a).   |   specule]  
Estudie, observe (DCVB, s.v. especular).  |   ha ... habite]  Llegiu: «ha-la, puys, eleta». Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 63a).   |   les premisses causes]  És a dir, «les causes precedents» (cfr. amb VCC, 63a: «ex omnibus 
praemisis causis»). La forma «premissa», llatinisme derivat de «praemissa», no és recollida amb aquest 
significat pel DCVB.  |  - Diu ... abominaries]  Aquest passatge sembla inspirat en el text de les Meditationes 
piissimae de cognitione humanae conditionis, c.X (PL 184, col. 0502C), d’autor incert, per bé que atribuït 
freqüentment a sant Bernat de Claravall.





de la ànima generosa, de la qual parlà Sèneca, dient: «Si yo sabés que·ls déus me 
perdonasen hi·ls hòmens ho ignorassen, per la viltat del peccat lo peccat abominaria.»

Aquest spiritual temple deu ésser pintat de colors diverses: de blanch, en casta 
innocència; de vermell, que sia prompte de morir per lo Senyor, si mester era; de groch, 
per spiritual alegria; de verd, per virtuós exercici, ab ferma sperança del premi; de blau, 

per desig de la celestial pàtria; de or, per caritat y amor de Déu y del prohisme.
En aquest temple axí ornat de virtuosos àbits devem portar a l’infant Jesús, Verb 

increat de l’etern Pare. Devem oferir dos colomins e dos tortres, los dos actes de caritat: 
amar a Déu y lo prohisme, solitud de vida contemplativa y treballs de vida activa, 
castedat de cors y de pensa. Les tortres són ocells castíssims, y les colomes, 

fecundíssimes; és mester ab la castedat multiplicació de bones obres.
Devem Jesús portar en los braços, abraçant-lo ab tots los desigs nostres, que a ell 

desigen, en ell sien, en ell se acaben. Devem donar laors y gràcies a la bondat divina de 
tants benificis; en special, que haja elegit la nostra {51c} ànima per temple, donant-nos 
tan multiplicades gràcies, per les quals desigem que nostre cors se dissolga, perquè 

l’ànima attenga a la fruïció beatífica. Y axí, elevats en la amor divina, cantem ab 
Simeon aquell càntich: «Ara, Senyor, dexes en pau lo teu servent, segons la tua 
paraula.»

[30. DE  L’EXCEL·LÈNCIA DE  LA  FESTIVITAT DEL PRESENT DIA]

Excel·lent és y molt gran la festivitat del present dia, y de gran excel·lència són los 
seus misteris; però tres specials molt la exalcen: lo primer és del Senyor la sua 

presència; lo segon és les offertes que Joseff y la sua verge Mare per ell offiren; lo terç 
són les maravelles que Simeon hi Anna del Senyor canten. Hi per aquests specials tres 
misteris pren tres noms aquesta festa: per lo primer, presentació se nomena, perquè fon 
presentat lo Senyor en lo temple; per lo segon, purificació de la nostra Senyora, perquè 
féu la purificació la verge Mare segons la ley judaica, encara que no y fos obligada; per 

 pintat] piutat B. Seguim V.  |  colors] collors B. Seguim V.  |   groch] joch B. Seguim V.  |   a] om. B. Seguim 
V.  |   attenga] attetga B. Seguim V.  |   aquests] aquest B. Seguim V.

- Ara ... paraula] Lc 2, 29: Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace.

- Si ... abominaria]  Font no localitzada.  |   ab ... premi]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 63b).  |   y ... 
prohisme]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 63b).  |  prohisme]  Om.: «demum nigro humilitatis» (VCC, 63b).  |  
 de ... àbits]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 63b).  |  7-8 Verb ... Pare]  Cfr. amb el text llatí: «Verbum aeternum» 
(VCC, 63b).  |  - abraçant-lo ... acaben]  Cfr. amb el text llatí: «amplexando cum brachiis veri amoris» 
(VCC, 63b).  |  - Devem ... gràcies]  Cfr. amb el text llatí: «Debemus nihilominus eum benedicere, pro 
omnibus beneficiis menti, in hujusmodi praegustatione divinae dulcedinis exhibitis» (VCC, 63b).  |  - lo2 ... 
canten]  Cfr. amb el text llatí: «Tertium est, Simeonis senis consolatio salutaris» (VCC, 63b).  |   presentació ... 
nomena]  Cfr. amb el text llatí: «dictum est Hypapantis, quod idem est quod praesentatio» (VCC, 63b).





lo terç, se diu festa de lums y caneles, perquè huy portam en les mans caneles beneytes, 
recordant la devoció de Simeon hi de Anna profetissa.

[31. DEL TEMPLE  DE  JERUSALEM,  EDIFICAT  AL MONT  DE MORIÀ]

Aquest temple de Salamó en lo qual huy lo Senyor fon presentat per la verge Mare, 
en lo mont de Morià fon lo seu edifici, en lo loch hon volgué sacrificar lo fill lo gran 
patriarcha; en lo qual loch Jacob, dormint, véu la scala que tenia hun cap en lo cel, 

l’altre en la terra. En aquest mont véu David lo percucient àngel, hi per spant caygué 
sobre la terra, hi ab làgremes placà la ira de la divina justícia. Hi comprà David aquella 
era en la qual havia vist l’àngel, perquè en aquell loch fos edificat lo temple, perquè de 
aquell loch havia atés misericòrdia.

En aquest loch, acabat lo temple, offerint Salamó abundants sacrificis, una luminosa 

boyra umplí tota la casa, hi devallà foch del cel qui cremà tots los sacrificis. Hi stava lo 
rey Salamó los genolls en terra hi les mans steses, suplicant la magestat divina qualsevol 
qui en aquest temple invocàs la divina gràcia {51d} atengués lo que suplicava. Y de 
nostre Senyor Déu cobrà resposta, dient: «Yo he ohit les tues pregàries y he sanctificat 

 les] las B. Seguim V.  |   Salamó] Salomó B. Seguim V.  |   lo] son B. Seguim V.  |   tenia] teui B. Seguim V.  |  
 fos] fons B. Seguim V.  |   foch] foc B. Seguim V.  |   qui] qni B. Seguim V.

 hi ... sacrificis] 2Cr 7, 1: Cumque complesset Salomon fundens preces, ignis descendit de caelo, et devoravit 
holocausta et victimas: et majestas Domini implevit domum.  |  -, Yo ... casa] 2Cr 7, 12: Apparuit autem 
ei Dominus nocte, et ait: Audivi orationem tuam, et elegi locum istum mihi in domum sacrificii.

 se ... caneles]  Cfr. amb el text llatí: «dicitur et Candelabra, vel festum luminis» (VCC, 63b).  |   hi ... profetissa]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 63b).  |   Aquest ... Mare]  Cfr. amb el text llatí: «Hoc templum Domini 
sanctum» (VCC, 63b).  |  - en1 ... patriarcha]  El mont de Morià («visió» en hebreu), és el mont al qual, 
segons la narració de Gn 22, 1-19, va pujar el gran patriarca Abraham per complir el manament diví d’oferir 
en holocaust el seu únic fill, Isaac. L’àngel de Déu, però, intervé per aturar el sacrifici i anunciar benediccions 
per a Abraham i tots els seus descendents, després que Déu s’haja certificat de la seua obediència.  |  - en1 ... 
terra]  Referència al somni de Jacob descrit en Gn 28, 10-22, en què, «tot somiant, va veure una escala que, 
des de terra, anava fins al cel. Els àngels de Déu hi pujaven i baixaven» (Gn 28, 12). Després d’aquesta visió, 
se li va aparéixer Déu per tal de comunicar-li prometences de protecció i d’expansió territorial per a ell i la 
seua descendència. Jacob, en agraïment, promet consagrar aquell espai al culte diví.   |  - En ... justícia]  
Al·lusió a 2Sa 24, 16-17, que narra com Déu, commogut per les súpliques de David, ordena a l’àngel 
executor que ature la plaga de la pesta que havia decretat anteriorment com a càstig  contra el poble jueu per 
haver elaborat un cens d’Israel i de Judà.  |  - Hi ... misericòrdia]  Al·lusió a 1Cr 21, 18-30, en què David, 
per manament diví, compra per sis-cents sicles l’era d’Ornan, el jebuseu, per tal d’erigir-hi un altar dedicat al 
Senyor i oferir-hi sacrificis. Aquest passatge també és recollit al 2Sa 24 18-25.  |  -, En ... sacrificis]  
Segons 1Re 8, 1-66; 9, 1-9, Salomó, fill de David, seguint la voluntat divina, erigí un temple dedicat al 
Senyor i hi disposà l’arca de l’aliança que, com és sabut, contenia les taules de la Llei que Déu havia oferit als 
israelites després de la fugida d’Egipte. La presència gloriosa del Senyor es va manifestar aleshores 
mitjançant un núvol que va omplir el temple. Salomó adreçà llavors a Déu una pregària en què suplicà que 
foren escoltades les invocacions que els israelites li elevaren des d’aquell lloc sagrat i que es perpetuara la 
seua aliança amb el poble d’Israel. Acabats els holocaustos i la consagració del temple, Salomó cobrà 
resposta del Senyor, que va atorgar el caràcter sagrat del temple i l’aliança amb el seu poble mentre 
mantingueren la fe i l’observació dels manaments.  |   casa]  Om.: «et apparuit gloria Domini» [1Re 8, 10] 
(VCC, 63b).





per a mi aquesta casa.» Temple del Senyor se nomenava, perquè en ell al Senyor se 
offerien los sacrificis.

En aquest temple se crià la nostra Senyora cosint hi lavant hi adobant los vels hi 
cortines y los altres vestiments hi ornaments del temple, y en vigílies, oracions y dejunis 
aprés les sagrades letres.

En aquest temple apparegué l’àngel a Zacharies, denunciant-li que la sua muller stèril 
concebria.

En aquest temple, quand lo perdé, lo trobà la verge Senyora enmig dels doctors que·ls 
instrohia.

Sobre la summitat de aquest temple portà al Senyor lo diable.

De aquest temple lançà lo Senyor los qui venien hi compraven, y les taules dels 
canvis hi les cadires dels qui venien les colomes.

En aquest temple públicament prycava lo Senyor la sua doctrina. En aquest temple 
delliurà la dona presa en adulteri. Hi acostant-se la hora de la sua passió, en aquest 
temple stava, prycava y feya miracles tot lo dia; y aprés, al vespre, anava a Bethània; y 

de matí, en l’alba, tornava al temple. Y en la hora que la sua ànima del seu cors se 
partia, lo vel de aquest temple se partí de alt fins en terra, perquè lo Santa santorum tots 
lo mirassen.

 altres] allres B. Seguim V.  |  ornaments] hornaments B. Seguim V.  |   enmig] eu mig V. Seguim B.  |   dels] 
dells B. Seguim V.  |   aquest] aqnest B. Seguim V.  |  prycava] preÿcava B. Seguim V.  |   passió] pació B. 
Seguim V.  |   prycava] preÿcava B. Seguim V.  |   lo] la B. Seguim V.  |  santorum] sanctorum B. Seguim V.

- Temple ... sacrificis]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 63b).  |   sacrificis]  Om.: «In hoc loco Heliodorus a rege 
Antiocho missus, ut locum sanctum violaret et spoliaret, flagellatus, et sine intermissione multis plagis 
vulneratus, verberatus est. Templum autem Domini vocatur, quia in eo sacrificia Domino offerebantur; sed 
modo consecratum est in honorem Salvatoris mundi, et genitricis ejus Mariae. Quod licet primo a Babyloniis, 
et postea a Romanis fuerit destructum, a fidelibus tamen et religiosis viris, opere rotundo, in eodem loco, 
magnifice et miro artificio et iterum reparatum» (VCC, 63b). La història del saqueig frustrat del temple de 
Jerusalem, a què fa referència la primera part d’aquest passatge, es pot llegir en 2Ma 3.   |  - En ... concebria]  
Cfr. amb el text llatí: «In hoc loco, dum sanctus Zacharias incensum Domino offerret, apparuit ei Angelus, 
nuntians sibi orationem suam esse exauditam, et Joannis nativitatem futuram» (VCC, 64a). El passatge fa 
al·lusió a Lc 1, 9-13.  |   concebria]  Om.: «In hoc loco, ut hic dicitur, Dominus noster Jesus Christus a 
parentibus est oblatus, a Simeone susceptus, a sancta Anna vidua, omnibus qui expectabant redemptionem 
Israel, annuntiatus» (VCC, 64a).   |  - En2 ... adulteri]  La història de la dona adúltera es pot llegir en 
Jn 8, 1-11.  |  - y3 ... temple]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 64a).  |  - Y ... mirassen]  Els evangelistes 
Mateu (Mt 27, 51), Marc (Mc 15, 38) i Lluc (Lc 23, 45) fan referència a l’esquinçament en dues parts de la 
cortina del temple el divendres sant, just quan Jesús expira a la creu, fet que dins de la tradició exegètica del 
Cristianisme s’ha volgut interpretar com un símbol de la revelació de la veritat de la fe de Crist als jueus, que 
ignoren l’acompliment del pla de Redempció de la humanitat manifestat en l’encarnació i la mort i passió de 
Déu, que és la nova aliança, ja que, com diu el mateix apòstol sant Pau, «sempre que escolten la lectura de la 
Llei de Moisès tenen un vel damunt el cor; però sempre que es giren cap al Senyor cau el vel» (2Co 3, 15-16).





De la throna de aquest temple a Jaume Just, cosín germà del Senyor, lançaren, qui fon 
de Jerusalem primer bisbe, y allí pres martiri. En aquest temple Zacharies, fill de 
Barachies, fon martre.

Era fet en forma redona, y huyt parets lo clohien. Y dins staven altes colones de 
marbre distinctes en tres órdens. Tenia en lo més alt una scriptura de tan grans letres 

que, ab tot fossen tan altes, del pahiment clarament legir se podien, que en hebrayca 
lengua deyen: «Hou, Senyor, lo hymne hi la oració que·l servent teu a tu presenta en 
aquest {52a} dia, y sien los teus ulls uberts y les tues orelles ubertes sobre aquesta casa 
de nit y de dia.»

Hi cada paret a la part de fora tenia hun vers scrit de hebraica scriptura, y eren huyt en 

nombre. La de la paret que a tota la ciutat mirava deya: «Pau eterna de l’etern Pare sia 
en aquesta casa.» La paret que mirava a les cases dels cavallers y nobles deya: «Aquesta 
casa del Senyor bé stà fundada sobre ferma pedra.» La paret que mirava a la part de 
Bethània deya: «No y ha ací aldre sinó casa de Déu y porta del cel.» La paret a la part 
del mont Olivet deya: «Són benaventurats, Senyor, los qui en la casa tua habiten.» La 

paret de la vall de Josaphat: «Beneyta és la glòria del Senyor en lo seu sant temple.» La 
paret que a la torre de David: «En la casa del Senyor tots cantaran glòria.» La paret al 

 y] om. B. Seguim V.  |   hebraica] hebrayca B. Seguim V.  |  huyt] huy B. Seguim V.  |   dels] de les B. 
Seguim V.  |  cavallers] cavalleries B. Seguim V.  |   sinó] cinó B. Seguim V.

- Hou ... dia] 1Re 8, 28-29: Sed respice ad orationem servi tui, et ad preces ejus, Domine Deus meus: audi 
hymnum et orationem, quam servus tuus orat coram te hodie: ut sint oculi tui aperti super domum hanc nocte 
ac die: super domum, de qua dixisti: Erit nomen meum ibi: ut exaudias orationem, quam orat in loco isto ad 
te servus tuus.  |  - Pau ... casa] Lc 10, 5: In quamcumque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic 
domui.  |  - Aquesta ... pedra] Lc 6, 48: similis est homini aedificanti domum, qui fodit in altum, et posuit 
fundamentum super petram: inundatione autem facta, illisum est flumen domui illi, et non potuit eam movere: 
fundata enim erat super petram. Veg. també Mt 7, 25.  |   No ... cel] Gn 28, 17: Pavensque, Quam terribilis 
est, inquit, locus iste! non est hic aliud nisi domus Dei, et porta caeli.  |   Són ... habiten] Sl 83, 5: Beati qui 
habitant in domo tua, Domine; in saecula saeculorum laudabunt te. Psalteri: «Benaventurats són los qui 
habiten en la tua casa, Senyor; en los setgles dels setgles loaran a Tu» (López Quiles 1985: 98).  |   Beneyta ... 
temple] Ez 3, 12: Et assumpsit me spiritus, et audivi post me vocem commotionis magnae: Benedicta gloria 
Domini de loco suo.  |   En ... glòria] Sl 28, 9: Vox Domini praeparantis cervos, et revelabit condensa; et in 
templo ejus omnes dicent gloriam. Psalteri: «La veu fon del Senyor apparellant los cervos e manifestarà les 
spesses hi scures silves; hi en lo seu temple tots cantaran glòria» (López Quiles 1985: 53). 

- De ... martiri]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Ab hujus templi pinnaculo, versus 
meridiem, beatus Jacobus Apostolus, primus sub gratia, Jerosolymorum Episcopus, praedicans praecipitatus, 
pertica fullonis percussus, martyrio est coronatus» (VCC, 64a). Jaume va ser el primer cap de la comunitat 
judeocristiana de Jerusalem (Ac 12, 17; 15, 13; 21, 18). Veg. altres referències en pp. 387,1-6, 559,17-560,1.  |  
- En ... martre]  Cfr. amb el text llatí: «Inter hoc templum et altare, quod est ante templum, foris, in atrio, ad 
meridiem, Zacharias filius Barachiae martyr occubuit» (VCC, 64a).  |   órdens]  Om.: «in medio quoque, in 
ipsa altitudine, in modum fornacis est obductum» (VCC, 64a).  |  5-6 de ... podien]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 64a).  |   y ... ubertes]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 64b).  |  - y ... nombre]  Cfr. amb el text llatí: 
«ita ut per totam civitatem legi possint» (VCC, 64b).  |   La ... deya]  Cfr. amb el text llatí: «Contra templum 
militum» (VCC, 64b).   |  - La ... David]  Cfr. amb el text llatí: «Contra claustrum templi» (VCC, 64b).





mont de Sion: «Sant és lo temple del Senyor; edificació és y cultura sua.» La paret que 
mirava a les reals cases deya: «En la casa del Senyor hirem alegres.»

És lo siti de aquest temple en la part de la ciutat baxa, a la part de orient a la muralla, 
y a la part de migjorn molt prop al mur se acosta.

No luny de aquest temple y ha una casa molt gran, alta, excel·lent y bella, la qual 

Salamó havia edificada de la fusta del mont del Líbano, en la qual lo rey los seus 
parlaments, corts y judicis celebrava. Y temple de Salamó li deyen, en differència del 
temple qui temple del Senyor se nomenava.

[32.  DEL RETORN  DE  JOSEP I  MARIA  A  JERUSALEM]

Acabaren la verge Senyora y lo seu spòs totes les cerimònies que la Ley manava, ab 
tot que obligats no y fossen, y de Jerusalem se partiren, volent tornar en Nazareth, ciutat 

sua de Galilea.
Diu Theòfil: «Bethleem era sua pròpia pàtria, però Nazareth se diu ciutat sua, perquè 

en ella habitaven.»
Vés tu, ànima devota, acompanya hi serveix al Fill, Jesús, y a la verge Mare, y a 

Joseff te acosta, hi humilment lo suplica que en los seus treballs te acullga.

ORACIÓ

{52b} Desiderable Jesús hi dulcíssim, qui al just Simeon, qui·t desijava, te ha plagut 
mostrar-te en lo temple, y que t’haja portat y abraçat en los seus dèbils braços: vine, 
clementíssim Senyor, per la tua pietat, en aquells qui de cor te desigen. Hi a mi, 
peccador miserable, per la tua gràcia purifica, perquè la mia ànima per a tu sia temple, 

qui a ymatge tua l’às creada hi ab lo teu sanct baptisme sanctificada, perquè yo, Senyor, 
ab los braços de reverencial temor te porte hi t’abrace. De la sageta de la tua amor lo 
meu cor nafra, perquè a tu, font viva eternament brollant, desige, hi de aquesta present 
vida no·m parteixca fins que ab los ulls del meu cor a tu mire, qui est amor hi desig, 
vida hi premi de aquells qui·t desigen. Amén.

 Bethleem] Betleem B. Seguim V.  |  pròpia] pròpria B. Seguim V.  |   dèbils] dèbilis B. Seguim V.

 Sant ... Senyor] 1Co 3, 17: Si quis autem templum Dei violaverit, disperdet illum Deus. Templum enim Dei 
sanctum est, quod estis vos.  |  edificació ... sua] 1Co 3, 9: Dei enim sumus adjutores: Dei agricultura estis, Dei 
aedificatio estis.  |   En ... alegres] Sl 121, 1: Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: In domum Domini 
ibimus. Psalteri: «Alegrat me só en les coses que m’han dit: que irem en la casa del Senyor» (López 
Quiles 1985: 134).  |  - Acabaren ... Galilea] Lc 2, 39: Et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini, 
reversi sunt in Galilaeam in civitatem suam Nazareth.

 acosta]  Om.: «In hujus templi ecclesia, solebant esse cum abbate canonici regulares, secundum regulam beati 
Augustini, Domino servientes» (VCC, 64b).  |  - Diu ... habitaven]  Teofilacte d’Àcrida, Enarratio in 
evangelium Lucae, 36-40 (PG 123, col. 731).  |   qui ... sanctificada]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 64sc).  |  
- De ... desige]  Cfr. amb el text llatí: «Da mihi semper desiderare te fontem luminis, qui es apud Patrem» 
(VCC, 64sc)



COM LO SENYOR FOGÍ EN EGIPTE.  CAPÍTOL XIII

[1. COM  L’ÀNGEL S’APAREIX A JOSEP PER  ADVERTIR-LO DE  LA 
PERVERSA DETERMINACIÓ  D’HERODES]

De Jerusalem se partien hi a Nazareth endreçaven la via Joseff hi la verge sposa, 
portant lo unigènit Fill en los braços, del qual ja començava a relluhir la fama. Aparegué 
l’àngel a Joseff quand dormia, hi en semblants paraules lo despertà: «Leva’t y pren lo 

fadrí y la sua mare y fuig en Egipte, hi stà allí fins que yo t’o diga. Tantost serà que 
Herodes cerque lo infant perquè·l mate.»

Levà’s Joseff y pres lo infant y la mare, hi de nit anà-sse’n en Egipte. Y allí stigué fins 
a la mort de Herodes, perquè fos complit lo que havia dit lo Senyor per lo propheta: «He 
cridat lo meu fill de Egipte.»

La perfeta humilitat, tres virtuts la acompanyen, la honrren hi la guarden: pobretat 
fogint de riquees, que són fonament de supèrbia; paciència en sofferir les injúries; 
obediència en obehir lo que·ls altres manen. Fuig lo {52c} Senyor en Egipte peregrí y 
pobre, y obedient al que li manen, pacient en la mort dels infants que en ell y per ell 
maten. Fon obedient lo Senyor no solament a Déu, son Pare, mas a Joseff y a la verge 

senyora Mare, més que algun altre fill a son pare y sa mare.
Despertà’s Joseff a les paraules de l’àngel, y despertà la sua verge sposa, y ab gran 

cuyta li manifestà lo que l’àngel manava. Alteraren-se les entràmenes de la verge Mare, 

 sposa] sposo B. Seguim V.  |   fonament] fornament B. Seguim V.

- Aparegué ... mate] Mt 2, 13: Qui cum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, 
dicens: Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et fuge in Aegyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi. 
Futurum est enim ut Herodes quaerat puerum ad perdendum eum.  |  - He ... Egipte] Os 11, 1: Sicut mane 
transiit, pertransiit rex Israel. Quia puer Israel, et dilexi eum; et ex Aegypto vocavi filium meum.  |  
- Despertàs ... manava] Mt 2, 14: Qui consurgens accepit puerum et matrem ejus nocte, et secessit in 
Aegyptum.

 De ... partien]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 64a).  |   portant ... fama]  Cfr. amb el text llatí, que Corella 
tradueix amb llibertat: «nescientes adhuc super hoc consilium Domini, et timor jam de puero inciperet 
dilatari» (VCC, 64a).  |   hi ... diga]  Add. de Corella, que segueix la Vulgata (cfr. amb VCC, 64a).  |  - Levàs 
... Egipte]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 64a).  |  - Fon ... mare]  Cfr. amb el text llatí: «et ad patriam 
reductus adeo erat subditus parentibus, ut nunquam vel ad momentum secederet, nisi cum duodecim factus 
annorum remansit in Jerusalem, non sine matris dolore quaesitus, nec sine gaudio inventus» (VCC, 64b).  |  
-, Alteraren-se ... circuhien]  En aquest punt Corella, bon coneixedor de la tècnica de meditació 
franciscana, amplifica i reelabora notablement el text meditatiu de l’original llatí, i hi introdueix diverses 
troballes ben efectives que doten la contemplació d’una major plasticitat i també d’un major patetisme, 
sempre amb la voluntat de despertar l’empatia del lector a través de la descripció detallada d’una escena 
digna de commiseració. Fet i fet, es tracta de fer volar la imaginació piadosa per a desenvolupar el buit dels 
textos evangèlics que Ludolf cobreix només de forma continguda. Cfr. la reelaboració de Corella amb 
l’original llatí: «Ipsa vero incontinenti, et nulla mora contracta, surrexit, et ad iter arripiendum se disposuit. 
Concussa sunt enim ad hanc vocem omnia viscera ejus, et etiam circa salutem filii, nolebat negligens saltem 
inveniri. Conspice et meditare ista, et quomodo puerum Jesum dormientem mater elevat, et puer sic 
importune excitatus, plorat; et compatere ipsis, si qua in te sunt viscera pietatis! Cogita quae consolatio matri 
esse poterat, quando ipsa puella delicata, quae de partu recenter surrexerat, in terram longinquam, per vias 
asperas et incognitas, cogebatur fugere, quando puerum tenellum, sic per vias longas cogebatur circumferre; 





solícita molt més que Martha en delliurar lo seu unigènit Fill de les mans de Herodes. 
Desperta’t, ànima devota! Pensa en què pots servir al Fill y a la Mare. Dormia lo delicat 
infant en los pits de la sua verge Senyora. Plora quand lo desperta; plora la Mare, plora 
Joseff y tots ploren. Desempacha a bolcar lo Fill la verge sposa, abraça’l y besa’l, y diu 
al seu spòs que desempache.

Y, en tant que Joseff apparellava la somera, posà los genolls en terra la humil simple 
coloma, y al Fill Déu endreçà tals paraules, mirant lo retaule de la sua deífica luminosa 
cara: «O, Fill de Déu, unigènit, y fill meu, Déu verdader y home, Rey del cel y de la 
terra, y special rey y senyor del regne de Judea, com dexes lo teu regne? Universal 
redemptor y salvador de tots los hòmens, ¿vols fogir de hun home, creatura tua? Fill 

meu, Déu meu, delliurist los teus avis de la captivitat de Egipte, y has-los guiat per lo 
desert en aquest teu regne, ¿y ara vols fogir de la tua pròpia terra y per lo desert anar en 
Egipte, gent no coneguda, idolatre, a tu y al teu poble enemiga? Però Déu infinit, 
Senyor y Fill meu, los secrets de la tua profunde sapiència ignoren les tues creatures, y 
yo, mare tua, sinó quand la tua infinida bondat los revela.»

Ja tenia lo Fill en los braços la piadosa verge Mare, y ab lo mantell lo cobria. Y en 
semblants paraules a Joseff parlava: «Anem, spòs meu, y no sperem lo dia. La lum 
portam que tot lo món il·lumina.» Y per ço vol anar a Egipte, que «tenebres» signi- 
{52d} fica.

Desperta’t, ànima cristiana! Contempla y mira, segueix y acompanya aquesta verge 

Mare donzella per los deserts, per camins aspres, dormint en les scures silves entre 
leons, ósos y tigres, entre gent bàrbara, cruel y feroce, de recels temerosos circuhida. 
Qualsevol moviment que sentia li semblava que la gent y cavallers de Herodes la 
circuhien.

 Judea] Judà B. Seguim V.  |   infinit] infant B. Seguim V.  |   revela] reveela B. Seguim V.

quando inter idolatras compellebatur manere» (VCC, 65a).
Notem que en la contemplació del teòleg valencià s’escola un element pietós que formava part de la 
iconografia tradicional, «la somera» que «Joseff apparellava», i que els resulta de gran ajuda durant el viatge 
a Egipte. Aquest animal es trobava ben radicat en aquest passatge de la vida de Jesús en la literatura 
contemplativa nostrada, malgrat que no és d’origen evangèlic. Albert Hauf (1990, 337-338) ha fet notar com 
en la Vita Christi d’Eiximenis «... lo prom beneyt comprà un asnet, qui portava lur vianda», mentre que en la 
de sor Isabel de Villena, per remarcar possiblement la pobresa de la sagrada família, és santa Ana qui, en 
acomiadar-se de la seua filla, li regala «una somereta», que cal sumar a tot un seguit de viandes: «lo pa que·s 
trobà en casa», «una cistella d’ous», «rayms e magranes», «una cistella ab altra fruyta fresca» i «civada per a 
la somera» (VCV, I, c. LXXXIII, 335).
Finalment, mereix també comentari l’oració adolorida que Corella posa en boca de Maria, i que potser caldria 
relacionar amb la llarguíssima oració que, amb una coloració semblant, pronuncia la Maria contemplada per 
l’abadessa del monestir de la Trinitat en la seua Vita Christi, en aquest cas l’instant abans de despertar l’infant 
(VCV, I, c.LXXXII, 327-330). Siga com siga, la introducció d’aquest fragment declamatori, en la línia de la 
tècnica propugnada per les Meditationes Vitae Christi, confereix a l’escena una major teatralitat, i fa que la 
contemplació guanye en vivacitat i en tensió dramàtica.
 silves]  Boscos (DCVB, s.v. silva).





[2. DEL  MOTIU PER  QUÈ CRIST FUGÍ A EGIPTE]

Diu sant Agostí: «Mira aquest gran misteri: féu Moysés scures tenebres en Egipte, y 
la lum eterna per lo desert acamina perquè·ls il·lumine.»

Diu sant Crisòstom: «Per què fuig lo Senyor en Egipte? Recorda’s dels mals y 
plagues que havia fet en Egipte, y revoca la sua ira, y porta’ls a si mateix en penyora, 
perquè fiadament en la sua misericòrdia speren. Y la pau que als pastors denuncia 

l’àngel, ell en persona a Egipte la presenta, y ab ells se reconcilia y les deu plagues sana 
ab una medicina. Y la gent cruel qui havia perseguit lo seu poble ara fia la sua custòdia, 
perquè·ls peccadors tinguen sperança y de la sua misericòrdia no desesperen. Fuig lo 
Senyor chich infant sol, desacompanyat y pobre, de nit, ab fred y poca roba, per deserts, 
camins y sendes, perquè algú no s’altere per grans tribulacions que passe, que les 

angústies de aquest món, dolors y penes en los bons les virtuts acompanyen.»

[3. COM EL  SENYOR  REBÉ  EN LA SEUA PERSONA PROSPERITATS I 
ADVERSITATS]

Hi podem molts excel·lents documents considerar en la present història. Primerament, 
com lo Senyor, en si mateix, en les prosperitats ha mesclat coses adverses. En la 
nativitat sua, publicat per los àngels, los pastors lo visiten; y aprés, circumcís, sentiren 
gran dolor lo Fill y la Mare. Los tres Reys lo adoren, y dels seus tresors grans dons li 

offiren, però roman pobrellet en lo pesebre, y la sua posada té comuna ab les bèsties. 
Presentat en lo temple, Simeon y Anna canten les sues deífiques excel·lències, y mana a 
Joseff l’àngel que·l porte en Egipte, fogint de la furor de Herodes.

 fuig] fugí B. Seguim V.  |   reconcilia] reconsilia B. Seguim V.  |   fred] fret B. Seguim V.  |   angústies] 
engústies B. Seguim V.  |   mesclat] masclat B. Seguim V.  |   circumcís] circuncís B. Seguim V.

- Diu ... il·lumine]  Font no localitzada.  |  - Diu ... acompanyen]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in 
Matthaeum, 2 (PG 56, col. 643).  |   perquè·ls ... desesperen]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 65a).  |  - Fuig ... 
acompanyen]  Cfr. amb l’original llatí la traducció resumida que ofereix Corella de la darrera part de la 
citació de sant Crisòstom, pouada en aquest cas de les Homiliae in Matthaeum, 8, 2 (PG 56, col. 84): «Et 
iterum: “In Aegyptum parvulus mittitur, ut illam regionem quae prae omnibus terris, flamma impietatis 
ardebat, igne potius fidei succenderet, ex his persuadens etiam, de aliis mundi partibus speranda esse meliora, 
et ut etiam addiscamus quod ab ipsis vitae initiis, ad tentationes debeamus atque insidias praeparari. Nam ab 
ipsis cunabulis Christi istud effectum est, ut tu videlicet hoc audiens, cum videris te tribulationes varias et 
mille sustinere discrimina, nihil omnino turberis; sed ut isto munitus exemplo viriliter cuncta sustineas, sciens 
tribulationes maximas inseparabiles quasdam comites esse virtutum” haec Chrysostomus» (VCC, 65a).  |  
 acompanyen]  A continuació, Corella omet aquest passatge del text llatí, que constitueix una bona mostra del 
procediment fugural segons el qual els fets de l’Antic Testament cobren el seu sentit més pregon quan es 
llegeixen a la llum dels del Nou Testament: «Ideo etiam fugit in Aegyptum magis quam in aliam terram, ut 
ostenderet se verum Moysem: ut sicut Moyses populum Dei de Pharaone et Aegypto liberans in terram duxit 
promissionis, ita ipse populum fidelium de diabolo et inferno liberans, secum ad regnum duceret beatitudinis» 
(VCC, 65a).  |  - En ... Mare]  Cfr. amb l’original llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «Etenim in 
nativitate sua, magnificatus fuit a pastoribus, tanquam Deus; et parum post circumcisus, tanquam peccator» 
(VCC, 65a).  |   bèsties]  Om.: «et ut cujusdam homunculi filius plorabat» (VCC, 65a).  |   fogint ... Herodes]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 65a).  |  Herodes]  Om.: «Et multa talia in vita sua poteris perpendere, quae ad 
nostram instructionem possumus retorquere» (VCC, 65a-b).





Diu sant Crisòstom: «Lo misericordiós Senyor en les coses tristes algu- {53a} nes n’i 
mescla alegres, y en les alegres algunes n’i mescla tristes. Y axí, la vida dels seus elets 
aretgla, que ni contínues prosperitats en vanitat los exalcen ni contínues adversitats en 
desesperades tristors los derroquen. Gran fon la adversitat que Joseff sentia quand véu la 
sua sposa prenyada, essent ell verge, y gran fon lo goig y la alegria quand l’àngel li dix 

com era verge prenyada. Y gran fon lo goig quand véu nat lo Fill, Déu home, de la sua 
verge sposa, y gran dolor com altra posada no tenia, sinó lo stable y lo pesebre. Y gran 
dolor com en la circumcisió mirava lo infant Jesús scampar sanch y làgremes, y gran 
alegria com los tres Reys lo adoraren. Y gran dolor com ab gran recel de Herodes pujà 
offerir lo infant Jesús al temple, y gran alegria en les laors y excel·lències que Anna y 

Simeon del Senyor cantaven.»
Hi axí, devem treballar que ni les prosperitats nos eleven ni les adversitats nos 

derroquen. Dóna’ns la divina bondat consolacions perquè no defallescam en la via y 
nostra sperança no decayga, y dóna’ns tribulacions perquè la humilitat se conserve, y 
coneixent nostra misèria, sien en temor de Déu les nostres obres.

[4. COM  LA FUGIDA FOU ANUNCIADA  A  JOSEP I  NO A LA MARE]

Segonament, tenim exemple que no deuen presumir éser millors que·ls altres aquells 
qui del Senyor reben revelacions, consolacions y benificis. Y aquells qui no les reben, 
no desesperen de la divina gràcia, car no era tan digne Joseff com la sua verge sposa, y 
venien a ell les revelacions angèliques; ni algú se altere si no li vénen axí com ell 
voldria, que a Josef, tan digne que pare del Senyor se nomenava, no en lo dia, mas en 

somnis li venien.

 prosperitats] prosperitas B. Seguim V.  |   deuen] deuem B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.

- Diu ... cantaven]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 8, 3 (PG 56, col. 85).  |  - y ... 
derroquen]  Cfr. amb el text llatí: «quod certe in sanctis omnibus facit, quos neque tribulationes, neque 
jocunditates sinit habere continuas; sed tum ex adversis, tum ex prosperis justorum vitam, quasi admirabili 
quadam varietate contexit: quod hic quoque eum fecisse considera» (VCC, 65b).  |   essent ... verge]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 65b).  |   y ... pesebre]  El fet trist adduït per Corella en aquest punt difereix de 
l’original llatí: «Sed rursus huic gaudio periculum grande successit, cum tota civitas turbaretur, et ipse rex 
fureret» (VCC, 65b).  |  - Y ... adoraren]  Corella s’allunya també en aquest punt de l’original llatí: «Sed et 
hunc moerorem rursus [fa referència al perill apuntat més amunt i que Corella no ha traduït: l’enfuriment 
d’Herodes i la torbació general de la ciutat] laetitia subsecuta est, apparitio videlicet stellae, et adoratio 
Magorum» (VCC, 65b).  |  - Y ... cantaven]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 65b).  |   cantaven]  Corella 
omet la part final de la citació de sant Joan Crisòstom: «“Post hanc quoque jocunditatem, iterum periculum, 
iterumque formido. Quaerit Herodes animam pueri, et fugere necesse est, et in longinqua pertransire” haec 
Crysostomus» (VCC, 65b). A continuació, omet també la frase següent: «Cum ergo consolationem habueris, 
tribulationem expecta, et e converso» (VCC, 65b).  |   gràcia]  Om.: «nec percipienti invideat» (VCC, 65b).





[5. COM  DÉU  ENVIA TAMBÉ  AFLICCIONS ALS SEUS]

Terçament, lo cristià considere com la divina sapiència permet que·ls seus elets grans 
tribulacions sostinguen. Gran y intol·lerable tribulació era a Joseff y a la verge Mare 
ohir de l’àngel que cercaven a l’infant perquè·l matassen. Què podien ohir cosa més 
dolorosa? Y era adversitat de gran misèria fogir en terra strangera pobres, peregrins y 
freturosos lo spòs Joseff, que a ve- {53b} llea declinava, y de edat de quinze anys la 

sposa, y lo infant nat de quaranta dies. Donchs, si algú sosté dolors, tribulacions y penes, 
pacientment ho comporte y no vulla privilegi, que a si mateix Jesús no l’à donat, ni a la 
sua Mare.

[6. COM  EL  SENYOR  ES MOSTRÀ PACIENT]

Quartament, considera del Senyor la gran paciència. Mira quant prestament nat de 
l’inmaculat ventre de la sua verge Mare, adversitats y dolors lo circuhien, y com 

benignament les comportà de aquell enemich qui podia en hun moment perdre, y de 
quant profunde humilitat és aquesta paciència: humilment fuig hi s’aparta de la furor de 
Herodes aquell davant qui los àngels tots prostrats adoren. És Déu, hi en quant home 
fuig de Herodes. Ell, qui és refugi dels miserables, profunda humilitat hi admirable 
paciència, no·l volia destrohir y perdre, ni venir-li a l’encontre, mas, fogint, dels seus 

aguayts apartar-se, donant a nosaltres exemple de no resistir als qui·ns persegueixen.
Fogí lo Senyor en Egipte perquè no·l matassen, significant que los seus elets en la 

persecució tirànnica excellats fogirien. Hi als dèbils dóna exemple, y encara [a] los forts 
hi animosos, que fogir poden, axí com fogí lo Apòstol, quand a major utilitat de la 
Sgleya se reserven.

[7. DEL  SIGNIFICACAT  DE LA  FUGIDA DEL  SENYOR ,  MORALMENT]

Moralment, aquest fogir del Senyor significa lo penident justificat per la gràcia, que 
se’n vaja en Egipte en tenebres de plor de penitència, y de aquí no·s parteixca fins que 
Herodes muyra, fins que les inpugnacions del món, de la carn y del diable no·l 
turmenten. De la furor del seu servent lo Senyor fogia. No fogia de la mort, que per 
morir venia, ni·ls aguayts de Herodes, dexeble del diable, l’espantaven, que per 

 algú] algun VB. Abreviatura sobrera.  |   adversitats] advesitats B. Seguim V.  |   paciència] paciècia V. Seguim 
B.  |  fuig] fugí B. Seguim V.  |   ni·ls] ni·l B. Seguim V.

 dies]  Om.: «Omnia enim ista sunt afflictionum materia» (VCC, 65b).  |  - Mira ... circuhien]  Cfr. amb el 
text llatí: «Vides quam cito persecutionem patitur, et fugatur de terra nativitatis suae» (VCC, 65b).  |   donant 
... persegueixen]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «In quo dedit nobis exemplum, ut et 
nos sic facere conemur, scilicet adversantibus vel persequentibus non resistere, vel de ipsis vindictam 
expetere: sed patienter expectare, et furori ipsorum cedere, et quod plus est, ut alibi docet, pro eis orare» 
(VCC, 65b).  |  - y ... animosos]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 66a).  |   reserven]  Om.: «et quando grex 
non periclitatur de fuga praelati» (VCC, 66a).





descobrir y manifestar les diabòliques astúcies vengut era. Però la sua mort allargava, 
perquè fos més dolorosa en edat perfeta y més vergonyosa en lo mont de Calvari.

[8. DE  LA LLARGÀRIA  I  DIFICULTAT DEL CAMÍ]

Portà lo Senyor Joseff, ja vell, y la verge donzella per via deserta, stèril, diffícil y 
larga, perillosa de mals hòmens y bèsties. Anaren per lo desert {53c} per lo qual era 
vengut lo seu poble. És camí per a correu de quinze dies. És de creure la verge Senyora 

ab lo Fill en spay de dos mesos, ab gran treball, fatiga y cansament lo passaren.
Diu sant Ancelm: «No vulles en la contemplació tua dexar a Jesús fogint en Egipte. 

Contempla y mira aquell dulcíssim infant com pren aquelles sagrades mamelles de la 
verge Mare. Què pots mirar cosa més dolça, més alegra, més delitable que aquell més 
bell de tots los hòmens, que tants reys y profetes han desijat veure, que·l mires en los 

braços de la verge piadosa Mare? Mira com lo bolca, mira com lo afalaga, mira com lo 
besa, mira com li exuga les làgremes, fonts de nostra vida.»

Alleuja’t de roba, ànima devota, per oblit de les temporals riquees. Streny-te la roba 
ab cint de casta pudicícia. Descavalca ab humilitat, lançant supèrbia, y axí a peu 

 correu] coreu B. Seguim V.  |   aquell] aquel B. Seguim V.  |  aquelles] aquells VB. Esmenem la forma del 
demostratiu atenent a la concordança de gènere.

- més4 ... hòmens] Sl 44, 3: Speciosus forma prae filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis; propterea 
benedixit te Deus in aeternum. Psalteri: «Gentil és en figura sobre tots los fills dels hòmens, abundantment és 
stada donada gràcia en los teus labis; per ço te ha beneït Déu eternament»  (López Quiles, 1985: 67).  |   tants 
... veure] Lc 10, 24: Dico enim vobis quod multi prophetae et reges voluerunt videre quae vos videtis, et non 
viderunt: et audire quae auditis, et non audierunt.

 perquè ... Calvari]  Cfr. amb el text llatí: «ut tempore congruo sustineret» (VCC, 66a).  |   perillosa ... bèsties]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 66a).  |   poble]  Om.: «in quo et quadraginta annis steterunt» (VCC, 66a).   |  correu]  
Persona encarregada de portar notícies orals o escrites d’un lloc a un altre (DCVB s.v. correu).  |   ab ... 
cansament]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 66a).  |  passaren]  Corella omet a continuació aquest passatge 
contemplatiu: «Sed quomodo de victu secum portando faciebant? Ubi etiam et quomodo de nocte 
hospitabantur et quiescebant? Raro enim domos in illo deserto inveniebant. Compatere ergo eis; quia labor 
difficilis, magnus et longus, et tam puero quam ipsis; et vade cum eis, et adjuva portare puerum Jesum, et in 
omnibus quibus poteris, exhibe eis ministerium. Non debet videri nobis labor poenitentiam agere pro nobis 
ipsis, pro quibus labor tantus ab aliis et a talibus et toties est assumptus» (VCC, 66a).   |  - Diu ... vida]  
Sant Anselm de Canterbury, Meditationes et orationes, meditació XV: De praeteritorum beneficiorum Christi 
memoria, de praesentium experientia, et exspectatione futurorum (PL 158, cols. 0786A-C).  |   Mare]  Om.: 
«et mammillas maternas filiali more tractantem» (VCC, 66a).   |   veure]  Om.: «et non viderunt» (VCC, 
66a).  |  - Mira ... vida]  Cfr. amb el text llatí la versió abreujada que ofereix el traductor valencià d’aquest 
fragment de la citació anselmiana: «Cogita et recogita, quo animo, et qua cogitatione tenebatur illa dulcissima 
mater ejus, cum illum Dominum, tantum ac tantillum in brachiis suis, exultans et laeta teneret; cum ei ut 
infantulo gestienti, dulcibus osculis ac frequentibus congauderet, cum eum lacrymantem super genua sua, 
quibus poterat modulis consolaretur, cum denique aliis atque aliis studiis, ad quae ipsam materna pietas 
informabat, ei pro qualitatum vicissitudinibus sedula blandiretur» (VCC, 66a).  |  -, Alleujat ... 
serveixca]  Passatge contemplatiu afegit per Corella que potser hem d’interpretar com un desenvolupament de 
la meditació que s’apunta en el text omés de la VC que hem reproduït en la nota de la p. 250,6. De fet, seguint 
el detallisme pietós i domèstic propi de la tècnica contemplativa franciscana, el traductor valencià sembla que 
concrete en tasques específiques la voluntat de servitud que estimula el text llatí, quan, fent al·lusió a la 
sagrada família, afirma: «vade cum eis, et adjuva portare puerum Jesum, et in omnibus quibus poteris, exhibe 
eis ministerium» (VCC, 66a).





acamina, seguint lo Fill y la verge Mare. Porta-li per al camí alguns refrigeris; porta-li 
confits de sucre, que sia lo teu cor dolç, que no tinga ira ni malícia. Porta aygua, que en 
lo desert ne tenen fretura, que hages compassió ab làgremes del prom Josef, del Fill y de 
la verge Mare. Y no hages temor per la gravitat de tes culpes, si humilment a la verge 
Senyora te acostes, y ab devotes paraules fes-li present del que portes.

O, Mare de Déu, verge Senyora, no refuses pendre algun servey de les mies mans 
polutes, axí com lo prens de la somera que a tu, Reyna del cel, y a ton Fill Déu porta! 
No refuses, Reyna de misericòrdia, que en aquest camí a tu, a ton Fill y al teu spòs 
serveixca. E, si per les mies culpes los meus serveys no acceptes, comporta, piadosa 
Senyora, a la somera, qui a tu serveix, yo serveixca.

[9. COM  MARIA I  JOSEP CAUEN EN  MANS DE LLADRES]

Recita una piadosa història que en aquest camí solitari prengueren ladres la verge 
Senyora, y que hun fill del major ladre, mirant lo infant en los braços de la verge Mare, 
les sues entràmenes se mogueren, se scalfaren y en amor de l’infant se inflamaren. Y 
pres {53d} la somera y tornà’ls a la via, y serví’ls hi·ls endreçà en lo que era necessari. 
Y dix a l’infant Jesús aquestes paraules: «O, benaventurat entre tots los infants que may 

naixqueren, y benaventurada aquesta mare qui en los braços te porta! Suplich-te en 
algun temps te recordes de aquest servey que yo·t presente.» Opinen aquests que 
aquesta història scriven que fon aquest lo ladre de la part dreta, qui parlà al Senyor en lo 
mont de Calvari.

Pensa tu, ànima devota, qui al Senyor acompanyes, quines paraules y ab quina dolor 

parlaries als ladres quand lo Senyor prenien.

 Josef] Joseff B. Seguim V.  |   serveixca] serveica B. Seguim V.  |   may] om. B. Seguim V.  |   naixqueren] 
nasqueren B. Seguim V.  |  Suplich-te] Snplich-te. Seguim V.  |   Calvari] Clauri B. Seguim V.

- Suplich-te ... presente] Lc 23, 42: Et dicebat ad Jesum: Domine, memento mei cum veneris in regnum 
tuum.

 prom]  Home respectable i digne (DCVB, s.v. prohom).  |  - Recita ... Calvari]  Aquest passatge constitueix 
en l’original llatí la continuació del passatge de sant Anselm de Canterbury, Meditationes et orationes, 
meditació XV: De praeteritorum beneficiorum Christi memoria, de praesentium experientia, et exspectatione 
futurorum (PL 158, cols. 0786C-D).  |  - Y ... necessari]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 66a).  |  - Y 
... presente]  Cfr. amb el text llatí: «Conversus vero ad Dominum; eum in illa, quae in parvulo apparuit, 
intuens majestate, pacti sui non immemor: Memento, inquit, mei, dum veneris in regnum tuum» [Lc 23, 42] 
(VCC, 66b).  |  - Opinen ... Calvari]  Cfr. amb el text llatí, que reprodueix en aquest punt les paraules del 
bon lladre: «Ferunt hunc latronem fuisse, qui ad dexteram Dei crucifixus, alterum blasphemantem corripuit, 
dicens: Neque tu times Deum quod in eadem damnatione es. Et nos quidem juste: hic vero nihil mali gessit» 
[Lc 23, 40-41] (VCC, 66a-b).  |  - Pensa ... prenien]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 66b), que pretén ser 
un estímul a la meditació a través de la implicació del lector en l’escena com si hi fóra present, tret 
característic de la tècnica contemplativa franciscana. En el text llatí, la citació de sant Anselm es clou amb 
una reflexió al voltant de la veracitat que cal concedir a la història dels lladres: «“Itaque ad incentivum 
amoris, hac non inutile arbitror uti opinione, remota omni affirmandi temeritate” haec Anselmus» (VCC, 66b). 
Corella omet en la seua traducció aquest fragment final, però deixa constància del caràcter no canònic de 
l’episodi en començar la narració dels fets amb la fórmula «Recita una piadosa història», que resulta ben 
significativa en aquest mateix sentit.





[10. DE  L’ASSASSINAT  DELS INFANTS]

Hi seguint la thenor evangèlica: pensà Herodes, com los Reys a ell no tornaren, que, 
essent astròlechs, havien pres engan en la stela, y per vergonya no volgueren tornar per 
lo camí per hon venien; y axí, Herodes de perseguir lo infant cessava. O podia ser que, 
rey stranger hi tirà, grans cures y solicituds lo constrenyien, y no podia a totes 
promptament respondre.

Però ohint la presentació del temple, ab los altres misteris, los càntichs y profecies de 
Simeon y Anna, pensà com los Reys no eren tornats a denunciar-lo, que trobat l’avien. 
Y fon torbat de ira per lo menyspreu, y més per la temor de perdre lo regne. Hi delliberà 
que tots los infants de Bethleem morissen, entre·ls quals morria aquest que·ls Reys 
cercaven.

Y stant en aquest cruel y nefandíssim prepòsit, fon citat per sos fills davant Cesar. Y 
anant a Roma per Cilícia, ohint que les naus de Tharsis havien portat los Reys a sa terra, 
manà que les cremassen, segons havia profetisat lo psalmista: «En sperit vehement de 
ira trencaràs les naus de Tharsis.»

Y, expedit davant lo emperador del seu negoci, y obtesa contra sos fills sentència, 

tramés cavallers que matassen en Bethleem y en tots los seus térmens tots los infants de 
dos anys fins als nats de hun dia, segons lo temps que li havien dit los Reys de la 
aparició de la stela.

Y entre distinctes sentències és aquesta la més comuna: que Herodes, {54a} passat 
hun any de la nativitat del Senyor, executà contra los infants la cruel sentència. Y que lo 

jorn de la nativitat del Senyor se mostrà la stela, y axí, ell stimà que l’infant rey de hun 
any era y més uns pochs dies. Hi per la gran affectió que tenia en la mort sua hi recel 
que l’infant al qual los Reys adoraven, y les steles obehien, y los àngels lo cantaven, y 

 volgueren] volguere B. Seguim V.  |   constrenyien] constrenyen B. Seguim V.  |   misteris] misteri B. Seguim V.  |  
 que·ls] qne·ls B. Seguim V.  |   havien] hanien V. Seguim B.

- pensà ... ira] Mt 2, 16: Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a magis, iratus est valde, et mittens 
occidit omnes pueros, qui erant in Bethlehem, et in omnibus finibus ejus, a bimatu et infra secundum tempus, 
quod exquisierat a magis.  |  - En ... Tharsis] Sl 47, 8: in spiritu vehementi conteres naves Tharsis. Psalteri: 
«En sperit de ira molt fort trocejaràs les naus de Tharsis» (López Quiles 1985: 69).  |  - tramés ... stela] 
Mt 2, 16.

 Hi ... evangèlica]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 66b).  |   cercaven]  Om.: «Putabat enim quod si omnes pueri 
occiderentur, unus quem quaerebat, evadere non posset. Non aestimans, infelix, quia non est consilium, non 
est sapientia, non est prudentia contra Dominum» [Pr 21, 30] (VCC, 66b).  |   Y ... sentència]  Cfr. amb el text 
llatí: «Et de Roma reversus Jerosolymam» (VCC, 66b).   |   stela]  Om.: «ut nec loco, nec tempore celaretur 
qui natus erat, quorum maxima pars, tertio milliario a Bethlehem, ad Austrum, sepulta est» (VCC, 66b). El 
traductor valencià omet a continuació aquest passatge, que conté una digressió de caràcter etimològic al 
voltant del terme «bimatus»:  Bimatus, spatium duorum annorum dicitur, a bis et úµá Ἲὁ Graece quod est 
annus Latine: et inde bimatus, quasi binus annus appellatur. Unde dicitur, bimus, bima, bimum, scilicet 
animal duorum annorum, et trimus, trima, trimum, annorum trium» (VCC, 66b).  |  -, Hi ... matava]  Per 
a una millor comprensió d’aquest passatge de la traducció corellana, un tant confusa en aquest punt, cfr. amb 
el text llatí: «ideoque supra aetatem ejus, usque ad bimos et infra, usque ad unius diei seu noctis, in infantes 
desaevit pueros; timens ne puer cui sidera famulabantur, paulo supra aetatem suam, vel infra speciem suam 
transformaret, ut aetatem sui temporis occultaret» (VCC, 66b).





Anna y Simeon los seus actes profetisaven, que tal infant transformar se podia, hi per ço 
pres dos anys en la edat dels infants que matava. Y axí, rahonablement se opina que de 
la nativitat del Senyor passat hun any y quatre dies, los infants morrien.

[11. DE  L’ACOMPLIMENT DE  LA  PROFECIA DE  JEREMIES]

Y fon lavors complida aquella profecia de Jeremies: «En alt és ohida una veu 
excelsa», que de molt luny ohir se podia, y molt alt pujava de molts plors que·ls infants 

agrament ploraven, y ululaments y lamentacions moltes que les mares en fort manera 
planyien. No solament los pares hi mares dels infants en dolorosa lamentació 
lamentaven, mas qualsevol stranya persona, mirant crueldat tan inhumana. La dolor y 
plor dels infants ab la mort passava; lo lamentar de les mares romania. Y per ço diu lo 
evangelista que en alta veu ploraven.

Podem encara expondre que en alt és la veu dels infants ohida, que la innocent sanch 
d’ells, injustament scampada, cridava justícia davant lo divinal conspecte, segons aquell 
parlar dels Proverbis: «La veu dels pobres lo cel penetra.»

Y, ab tot que Bethleem en lo trib de Judà tinga lo siti y Judà fon fill no [de] Rachel, 
mas de Lia, però, perquè Rachel prop de Bethleem tenia lo sepulcre, perquè lo seu cors 

més prop stava dels infants que morien, entroduheix lo profeta a Rachel per sa germana; 
y encara, per mostrar la crueldat de Herodes, que no solament manà que·ls infants de 
Bethleem matassen, mas encara de les convehines terres, que eren del trib de Benjamín, 

 Senyor] Senoyr B. Seguim V.  |  infants] infans B. Seguim V.  |   planyien] planyen B. Seguim V.  |   lamentaven] 
lamentaten B. Seguim V.  |  stranya] starnya B. Seguim V.  |   infants] infans B. Seguim V.  |   que] qui B. 
Seguim V.  |   dels] de les B. Seguim V.  |   Judà] Judàs VB. Esmenem a partir del text llatí: «Quamvis 
autem Bethlehem sit in tribu Juda, orta de Lia» (VCC, 67a).  |   infants] infans B. Seguim V.  |   matassen] 
matass B. Seguim V.

- Y ... planyien] Mt 2, 17-18: Tunc adimpletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam dicentem: Vox 
in Rama audita est ploratus, et ululatus multus: Rachel plorans filios suos, et noluit consolari, quia non 
sunt.  |  4-7 En ... planyien] Jr 31, 15: Haec dicit Dominus: Vox in excelso audita est lamentationis, luctus, et 
fletus Rachel plorantis filios suos, et nolentis consolari super eis, quia non sunt.  |   La ... penetra] Sir 35, 21: 
Oratio humiliantis se nubes penetrabit, et donec propinquet non consolabitur, et non discedet donec 
Altissimus aspiciat.

- En ... pujava]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Vox in Rama audita est, ploratus et 
ululatus, etc. Rama non est hic proprium nomen loci, sed est hic nomen commune, ac interpretatur et 
significat excelsum. Ut sit sensus: Vox in excelso audita est, id est, longe lateque dispersa: quia multum 
exaltata, circumquaque diffundebatur, prae sua magnitudine immensa» (VCC, 66b-67a).  |   ululaments]  Udols, 
crits prolongats planyívols o furients (Faraudo, s.v. udolament).   |   inhumana]  Om.: «etiam si vellent voce 
cohibere, non poterant» (VCC, 67a).  |   Lia]  Om.: «et Jerusalem in tribu Benjamin, orta de Rachel» (VCC, 
67a).  |  15-254,2 però ... Erodes]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que abreuja el passatge: «plorare 
tamen dicitur Rachel filios Judae, id est Bethlehem, quasi suos, sive quia juxta Bethlehem in Ephrata sit 
sepulta, ac ratione sepulturae, et ex materni corpusculi hospitio, nomen matris accepit, et dicta est mater 
ipsius Bethlehem, et habitantium in ea; sive quia Juda et Benjamin duae tribus junctae ac vicinae sibi et 
proximae erant; quia juxta se haereditatem acceperant; et funiculus sortis Benjamin prope Jerusalem 
perveniebat, et Herodes praeceperat, non solum in Bethlehem, sed et in omnibus finibus ejus, interfici pueros. 
Et per occisionem Bethlehem, intelligimus multos Rachel filios de Benjamin, pro victima fuisse occisos, 
quod evangelista insinuat, ad exaggerandum scelus Herodis, quod ex effrenata crudelitate hoc fecit» (VCC, 
67a).





qui ab lo trib de Judà confrontava. Y axí, no solament los fills de Rachel moriren. Y per 
ço no- {54b} mena Rachel lo evangelista, per mostrar la crueldat de Erodes.

Diu Rabanus: «O, crueldat desafrenada, no contenta que los infants de Bethleem 
morissen, mas de les terres convehines!»

Axí com ampliava la edat en los infants que matava de dos anys fins a hun dia, axí en 

los térmens de la terra hon vivien, perquè per edat ni per habitació no pogués errar la 
mort a l’infant que·ls juheus rey speraven.

[12. COM  RAQUEL  PLORANT  SIGNIFICA L’ESGLÉSIA,  MÍSTICAMENT]

Plorava, donchs, Rachel los seus fills y nebots, fills de Lia, que fills stimava, y no 
volia aconsolar-se, perquè no y eren, que vol dir que no·ls trobava en la present vida.

O podem expondre que no volia consolació pendre, pensant que ja no vivien, axí com 

diem al qui no pot cobrar lo per què plora: «No ploreu. Ja és fet. No·s pot cobrar. 
Prenguen fi les vostres làgremes.» No volia Rachel aquesta consolació pendre, mas una 
altra cathòlica: que·ls infants en aquest món no eren, los quals serien en la eterna glòria, 
que per Jesús morien. Y aquest és lo cert y verdader conort dels qui verdaderament 
crehen.

Una exposició subtilíssima sobre aquest pas sant Agostí declara: que Rachel no 
plorava los infants qui per lo Senyor morien, mas, considerant tan gran benaventura en 
los fills de sa germana, qui per Jesús morien, plorava los seus, qui per Jesús no morien. 
Y més com se recordava que los del seu trib, sinó molt pochs, eren morts per sa culpa, 
segons legim en los Libres dels Jutges.

Al seny al·legòrich, plora la santa Sgleya los fills gloriosos martres quand mira que 
axí cruelment los crucien. Y no·s vol aconsolar perquè en aquest món no·ls troba, mas 
perquè és certa que són en la eterna glòria. Plora los mals y perversos y no s’aconsola 
no perquè en aquest món no·ls troba, mas perquè en infern senten eternes penes.

 moriren] morien B. Seguim V.  |   desafrenada] desanfrenada B. Seguim V.  |   infants] infans B. Seguim V.  |  
 per] om. B. Seguim V.  |   vostres] vestres B. Seguim V.  |   infants] infans B. Seguim V.

- Plorava ... eren] Mt 2, 18.

- Diu ... convehines]  Raban Maur, Commentarium in Matthaeum, c.II: De nativitate Christi in Bethlehem 
Juda, et magis; de fuga in Aegyptum et nece infantum, etc. (PL 107, col. 0762D).  |  - Axí ... speraven]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 67a).  |   y ... stimava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 67a).  |   que ... vida]  Cfr. 
amb el text llatí: «id est, de hoc quod non essent, et super hoc quod mortui erant; quia in aeternum victuros 
esse sciebat» (VCC, 67a).  |  - O ... Jutges]  El traductor valencià s’allunya en aquest punt de l’original llatí, 
que ofereix una altra interpretació de la consolació de Raquel: «Rachel, quae ovis vel videns principium 
dicitur, Ecclesiam significat, cujus tota intentio, ut Deum contempletur, invigilat, et ipsa est ovis centesima, 
quam pastor in humeris ad caulas reportat. Haec ergo filios suos ploravit, quia pro persecutione fidelium 
gemit. Non vult autem consolationem recipere de hoc, quia non sunt, id est, quia non sunt mortui, ut qui 
vicerunt seculum morte, rursus ad seculi certamina, secum toleranda, redeant iterum pugnaturi; sed gaudet 
potius quia feliciter sunt, et regnant cum Christo per martyrium coronati» (VCC, 67a).   |   Al seny al·legòrich]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 67a).





[13. DELS TRES TIPUS DE MARTIRI]

Hi devem atendre que tres martiris celebra la santa Sgleya: los huns en voluntat y 
acte, axí com lo primer martre Steve; los altres en voluntat sens acte, com lo amat Johan 
evangelista; altres sens voluntat, però en acte, com los infants {54c} qui per Jesús 
morien. Y axí, en la nativitat del Senyor stan per orde, segons la dignitat del martyri: 
primer lo prothomàrtir Steve, aprés l’amat evangelista, en lo terç grau los infants qui per 

lo Senyor morien. Diu la sposa en los Càntichs: «És lo meu spòs blanch y vermell, elet 
entre mil.» És blanch lo Senyor en lo seu amat Johan verge, vermell en lo primer martre 
Steve, elet entre mil, qui són los infants qui per ell morrien.

Pot ésser algú per moltes causes martre: per justícia, axí com Abel; per la ley divina, 
axí com los Machabeus; per la veritat, axí com Esaïes y Jeremies; per rependre los 

peccats, axí com Johan Baptista; per la salut del poble, axí com lo Senyor nostre; per la 
ley y nom del Senyor, axí com lo primer martre Steve; per la libertat de la Sgleya, axí 
com Thomàs, archebisbe de Contuberi; per Jesús y en loch de Jesús, axí com los infants 
qui matà Herodes, los quals la Sgleya solemniza, ab tot que morint no pujaren a la 
eterna glòria, perquè no era encara uberta la porta. Y per ço, en la festivitat sua calla la 

santa Sgleya alguns càntichs de letícia.
Diu sant Crisòstom: «Matà los infants Herodes; per matar a Jesús los matà. Y per ço, 

ans que Jesús muyra, són primers martres, y digna laor de martiri han pogut atényer. Y 
mèritament benaventurats se dien, perquè morien perquè Jesús no morís, per qui 
morien.»

 Sgleya] Esgleya B. Seguim V.

- És ... mil] Ct 5, 10: Dilectus meus candidus et rubicundus; electus ex millibus.

- com ... morien]  Cfr. amb el text llatí: «ut Innocentes, in quibus Christus, cujus vice mortui sunt, supplevit, si 
quid defuit voluntatis» (VCC, 67a).  |  - Diu ... mil]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 67a).  |   morrien]  A 
continuació, Corella omet el passatge següent: «Innocentes ergo etsi usum non habeant, et sic testificari non 
poterant, Christus tamen, cujus vice mortui sunt, supplevit si quid defuit voluntatis; ipsi autem non loquendo, 
sed moriendo, testificati sunt. Laxato igitur vocabulo, martyres Christi, id est testes dicuntur. Quos enim testes 
Latine dicimus, Graece Maprupsc appellantur, non quia proprie testes Christi sunt, quia nec pro fide Christi, 
nec pro justitia occubuerunt; sed quia pro fide Christi, id est loco Christi occisi sunt; quia in eorum numero 
Christus quaerebatur occidi: in quo eum etsi non loquendo, tamen moriendo sunt confessi» (VCC, 67a-b).  |  
 omàs ... Contuberi]  Thomas Becket (1118-1170) va ser elegit arquebisbe de Canterbury el 3 de juny de 
1163, després que el rei Enric II d’Anglaterra pressionara el capítol de la catedral. El monarca veia en Thomas 
l’instrument perfecte per portar a terme el seu projecte de controlar l’Església i revocar els privilegis que 
havia anat adquirint el clergat. No debades, formava part de la seua cort, participava en les caceres reials i 
tenia encomanada l’educació del príncep. D’ençà de la seua consagració, però, s’obra en Thomas una 
transformació radical: el cortesà de vida dissoluta deixa pas a un prelat de vida austera i compromés amb 
l’abolició de la jurisdicció civil sobre l’Església. Aquest compromís amb els drets eclesiàstics i l’oposició 
ferma a les pretensions de la corona serà, precisament, el que el portarà a la mort i a la seua posterior 
consideració de màrtir, ja que, després de suportar la persecució reial i fins i tot un període d’exili forçós, és 
assassinat el 29 de desembre de 1170 per quatre cavallers del rei mentre assistia al rés de vespres en l’atri de 
la catedral de Canterbury.  |  - ab ... porta]  Cfr. amb el text llatí: «quamvis ad inferos descenderunt» (VCC, 
67b).  |   letícia]  Alegria (DCVB, s.v. letícia).  |  - Diu ... morien]  Font no localitzada.  |  - Y ... morien]  
Cfr. amb el text llatí: «Unde non immerito infantes illi beati per omnia extiterunt, qui primi mori pro Christo 
meruerunt» (VCC, 67b).





Diu sanct Agostí: «O, benaventurats infants, ara nats, nunqua temptats, no desmamats 
y ja coronats! No·ls podia tant aprofitar lo cruel rey Herodes fent-los prínceps del seu 
regne quand los aprofità donant-los mort cruel y dolorosa. Tant quant abundà la sua 
iniquitat y malícia, tant sobreabundà la benedictió del Senyor y gràcia. Perseguint al 
Senyor lo cruel rey, li aparellà hun exèrcit de la sua edat cubert de armes blanques y 

vermelles, innocents y martres.»

[14. DELS IMITADORS D’HERODES]

Considera, o, ànima devota!, com lo Senyor en edat tendra sofferir començà en si y en 
los seus elets, que molt ama. Diu sant Ancelm: «O, benigne Jesús!, {54d} no fon segura 
de coltell la tua infantea. Les sagrades mamelles de la tua verge Mare mamaves quand a 
Joseff aparegué l’àngel dient que fogisses en Egipte, que Herodes a tu, vida nostra, 

matar volia, en la qual vivim los qui tenim vida. Ja soferir començaves en tu y en los 
infants qui per tu en los pits de les mares degollaven.»

Figurava la crueldat de Herodes los tirans emperadors, reys y prínceps qui, matant los 
martres, pensaven matar a Jesús en lo cor dels qui mataven, y matar la fe en la santa 
Sgleya; y, lavors, Jesús en ells més gloriosament vivia, y la fe molt més augmentava. 

Diu sant Leó papa: «No minva en les persecucions la Sgleya, mas augmenta.»
Que, tantost nat lo Senyor, angústies lo circuhiren significa que per tot temps de la 

militant Sgleya no falliran als seus fills persecucions y angústies, axí com dix lo Senyor 

 sanct] sant B. Seguim V.  |   infantea] infacitea B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |   fogisses] fogiesses 
B. Seguim V.  |   soferir] soferit B. Seguim V.  |   militant] millitant B. Seguim V.  |  fills] fils B. Seguim V.

- a ... volia] Mt 2, 13: Qui cum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens: 
Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et fuge in Aegyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi. Futurum est 
enim ut Herodes quaerat puerum ad perdendum eum.

- Diu ... coronats]  Sant Agustí, Sermones dubii, sermó CCCLXXIII: De Epiphania Domini, I, c. III (PL 39, 
col. 1664). Notem que la disposició rítmica del passatge és ja present al text llatí.  |  - No·ls ... martres]  
Autor incert (Sant Agustí?), Sermones suppositii de Sanctis, sermó CCXX: In Natali sanctorum Innoventium, 
III (PL 39, col. 2152).   |   que molt ama]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 67b).  |  ama]  Om.: «et vehementer ei 
compatere, si qua in te sunt viscera pietatis» (VCC, 67b).  |  8-12 Diu ... degollaven]  Sant Anselm de Canterbury, 
Liber meditationum et orationum, meditació IX: De humanitate Christi (PL 158, cols. 0750B-C).  |  
- quand ... vida]  Cfr. amb l’original llatí, que reprodueix les paraules de l’àngel en estil directe: «quando 
apparuit Angelus in somnis Joseph, dicens: Surge, et accipe puerum et matrem ejus, et fuge in Aegyplum; et 
esto ibi, usque dum dicam tibi; futurum enim est ut Herodes quaerat puerum ad perdendum eum» [Mt 2, 13] 
(VCC, 67b).  |  - Figurava ... augmentava]  Cfr. amb el text llatí: «In rege Herode, crudelitas impiorum 
existimantium martyrum caede posse religionem Christianam extinguere, et in occisione parvulorum 
cunctorum martyrum, qui parvuli, id est humiles et innocentes, occisi sunt ab impiis, forma praecessit. Sed 
non sic religio in Christo fundata extinguitur» (VCC, 67b).  |   Diu ... augmenta]  Sant Lleó Magne, Sermones 
in praecipuis totius anni festivitatibus ad romanam plebem habiti, sermó LXXXII: In Natali apostolorum 
Petri et Pauli, c.VI (PL 54, col. 0426A).  |  augmenta]  Om.: «Unde secundum Bedam et Bernardum, Herodiana 
malitia, et Babylonica crudelitas, est nascentem velle religionem extinguere, et parvulos Israelis allidere. Si 
quis enim quid ad salutem pertinens, si quis religionis et sanctitatis ortum, vel profectum, vel 
consummationem impedit, vel persequitur, talis plane cum Aegyptiis parvulos Israelitici germinis necare 
conatur, imo cum Herode nascentem Salvatorem persequitur» (VCC, 67b). Només ens ha estat possible 
localitzar la font en l’obra de sant Bernat de Claravall, In Epiphania Domini, sermó III: De lectione 
evangelica, «Ubi est qui natus est Rex Judaeorum?» (Matth. II, 1-11) (PL 183, cols. 0150C-D).





en lo sagrat evangeli: «Si a mi han perseguit, què faran a vosaltres?» Diu lo Apòstol: 
«Tots los qui cristianament volen viure soferran per Jesús persecucions y penes.»

Que·ls infants per lo Senyor moriren significa que per humilitat se puja a la corona 
del martiri, verificant les divines paraules que dien: «Serà exalçat aquell qui s’humilia.» 
La innocència dels infants humilitat significa, dels quals lo Senyor parlà, dient: «Dexau 

los chichs que a mi vinguen, que de tals és lo meu Regne.»
Que morint los infants lo Senyor no moria significa que los cossos dels martres per 

Jesús morien y la sua fe en ells no moria.

[15. COM  CAIGUEREN ELS ÍDOLS QUAN ENTRÀ EL SENYOR  EN EGIPTE]

Hi tornant a la història evangèlica, la qual passa lo evangelista en brevitat de paraules: 
pasaren lo desert Joseff, Jesús y la verge Mare ab grans dolors, misèries y fretures, que 

volia lo benigne y humil Senyor que tota la sua vida, exemple de la nostra, fos en 
pobretat y en humilitat fundada. Y entrant lo Senyor [en] Egipte, les idoles caygueren, 
segons havia profetizat Esaïes: «Vendrà lo Senyor sobre hun lauger núvol, y mouran-se 
totes les idoles de Egip- {55a} te»; que, axí com exint lo poble de Israel de Egipte no y 
hagué alguna casa que no jagués mort lo primogènit, axí entrant lo Senyor en Egipte no 

 cristianament] cristianement B. Seguim V.  |   los] lo V. Seguim B.  |   evangèlica] evanstèlica B. Seguim V.  |  la] 
lo B. Seguim V.  |   grans] gans B. Seguim V.  |   hagué] gagué B. Seguim V.

 Si ... vosaltres] Jn 15, 20: Mementote sermonis mei, quem ego dixi vobis: non est servus major domino suo. Si 
me persecuti sunt, et vos persequentur; si sermonem meum servaverunt, et vestrum servabunt.  |   Tots ... penes] 
2Tm 3, 12: Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur.  |   Serà ... shumilia] 
Lc 14, 11: quia omnis, qui se exaltat, humiliabitur: et qui se humiliat, exaltabitur.  |  - Dexau ... Regne] 
Mc 10, 14: Quos cum videret Jesus, indigne tulit, et ait illis: Sinite parvulos venire ad me, et ne prohibueritis 
eos: talium enim est regnum Dei. Veg. també Mt 19, 14 i Lc 18, 16.  |  - Vendrà ... te] Is 19, 1: Ecce 
Dominus ascendet super nubem levem, et ingredietur Aegyptum, et commovebuntur simulacra Aegypti a facie 
ejus, et cor Aegypti tabescet in medio ejus.

- los2 ... moria]  Cfr. amb el text llatí: «corpora martyrum, ab impiis posse perimi; sed Christum, pro quo 
persecutio saevit, nullatenus posse a fidelibus auferri: Sive enim vivimus, sive morimur, Domini sumus 
[Rm 14, 8] (VCC, 68a).  |   moria]  Corella omet en aquest punt la traducció del passatge següent, que es 
correspon amb l’epígraf quinzé de l’ed. Rigollot, («Quid moraliter significet puerorum trucidatio?»): 
«Moraliter occidunt pueros multos, et multipliciter, Pharao submergendo, Herodes detruncando, Antiochus 
suspendendo, Medi sagittando. In flumine submergente, significatur delectatio praesentis voluptatis; in gladio 
detruncante, inflictio praesentis adversitatis; in sagitta de longe percutiente, timor futurae asperitatis; in 
suspendio spes, sive ambitio futurae prosperitatis. Sic ergo diabolus, qui Pharao, id est dissipans per 
invidiam; qui Herodes, id est glorians per superbiam; qui Medus, id est mensurans, scilicet culpae poenam 
per malam intentionem; qui Antiochus, id est silentium paupertatis per fraudulentiam; paupertatem enim 
celat, et divitias suggerit. Hic occidit pueros secundum quatuor affectiones, quae sunt gaudium praesentis 
prosperitatis, et spes futurae, tristitia praesentis asperitatis, et timor futurae. Et est notabile quod interficiuntur 
pueri, in quo stultitia; in Bethlehem, in quo abundantia; a bimatu et infra, in quo superabundantia: et hoc 
compatiendo, luget Ecclesia» (VCC, 68a). A partir de l’apartat següent, la numeració dels epígrafs d’aquest 
capítol resta alterada respecte la de l’ed. de Rigollot.  |  - Hi ... fundada]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
68a).  |   Y ... caygueren]  Cfr. amb el text llatí: «Cum autem Maria et Joseph cum puero Jesu intrarent 
Aegyptum, omnia idola illius provinciae in templis suis corruerunt» (VCC, 68a).  |  - Vendrà ... te]  Add. 
de Corella  (cfr. amb VCC, 68a).  |   que]  Om.: «Deo procurante» (VCC, 68a).





y hagué temple que no caygués la principal idola, axí com caygué la idola de Dagon 
quand l’archa del Senyor se acostava. Al seny moral: cahen los vicis com lo Senyor 
entra per la província de nostra consciència.

Legim en la Scolàstica Història que Jeremies, portat catiu en Egipte, los profetisà que 
una verge parria, y que lavors caurien les idoles. Y sculpiren los de Egipte una imatge 

de una verge ab un infant en los braços, a la qual feyen gran honor e reverència.
Recita la Història Scolàstica que la filla de Faraó en loch de fill a Moysés tenia, 

essent infant de molt bella y elegant figura. Tramés-lo al rey, son pare, lo qual, jugant ab 
lo fadrí, li posà en lo cap la sua corona, en la qual Amon, gran déu de Egipte, sculpit 
stava. Y lo fadrí levà-la’s del cap y lançà-la en terra, significant que Jesús, Déu y Senyor 

nostre, de qui Moysés era figura, devia destrohir generalment tota la idolatria.
Aquesta general rohina de les idoles significava aquella stàtua que véu lo rey 

Nabuchodonosor quand dormia, la qual una pedra de hun mont, sens mans tallada, 
rompé, trencà y féu menuda, y la convertí en pols y terra. Y aprés fon aquesta pedra una 
molt gran montanya. Fon Jesús, Déu y Senyor nostre, aquesta pedra, fet home sens 

 per] par B. Seguim V.  |   parria] paria B. Seguim V.  |   stàtua] stàtura VB.

- axí ... acostava]  El déu Dagon és una de les divinitats més venerades pels filisteus, un dels «pobles del 
mar» que provenien de les illes mediterrànies, i que, després de ser expulsats d’Egipte pel faraó Ramsés III, 
es van establir cap al 1100 aC a la costa sud de Canaan, tot formant una confederació de cinc ciutats: Gaza, 
Ascaló, Asdod, Ecron i Gat. Tot i que segurament s’hauria estés a d’altres ciutats -fins i tot més enllà de les 
que integraven aquesta confederació-, partint dels textos bíblics es pot confirmar l’existència del culte a 
aquest déu de la mar, que se solia representar amb un cos meitat home meitat peix, almenys en dues ciutats, 
Gaza i Asdod, on tenia dedicats sengles temples. El temple de Gaza, segons Jt 16, 23-31, va ser destruït per 
Samsó abans de morir, mentre que el d’Asdod va ser incendiat pel gran sacerdot Jonatan després de véncer les 
tropes d’Apol·loni, segons 1Ma 10, 67-89.
És precisament en aquest darrer temple on se situen els fets que donen lloc en el text de Ludolf a aquesta 
interpretació figural intertestamentària. Segons que narra 1Sa 5, 1-4: «Els filisteus, després d’apoderar-se de 
l’arca de Déu, la van dur des d’Eben-Aèzer a Asdod. Una vegada allí, van portar-la al temple de Dagon i la 
col·locaren al costat mateix de la seua estàtua. L’endemà, quan els d’Asdod s’alçaren, van trobar Dagon 
caigut de cara a terra davant l’arca del Senyor. Van redreçar Dagon i tornaren a posar-lo al seu lloc. L’endemà 
al matí, quan s’alçaren, altra vegada Dagon havia caigut de cara a terra davant l’arca del Senyor. El cap i les 
mans, trencats, havien anat a parar al llindar. De l’estàtua, en quedava només el cos».  |   per ... consciència]  Cfr. 
amb el text llatí: «domum cujusque, prius desertam per peccata» (VCC, 68a).  |  - Legim ... reverència]  Pere 
Comèstor, Historia scholastica, Historia biblica, Historia libri Tobiae, c.III: De descensu reliquiarum Judae 
in Aegyptum, et obitu Jeremiae (PL 198, col. 1440D).  |  - Recita ... terra]  Pere Comèstor, Historia 
scholastica, Historia biblica, Historia libri Exodi, c.V: De ortu, et educatione Moysi (PL 198, cols. 1143D-
1144A). D’altra banda, la història de l’adopció de Moisés per part de la filla del faraó després d’haver-lo 
recollit en una cistella a les aigües del Nil es pot resseguir en Ex 2, 1-10.  |   essent ... figura]  Add. de Corella 
que no consta en el text de Ludolf (cfr. amb VC, 68a), però sí en la font original del passatge, en què 
Comèstor es fa ressò de la «pueri venustatem» (op. cit., col. 1144A).  |  - Y ... idolatria]  Cfr. la traducció 
resumida de Corella amb l’original llatí: «Cui Pharao alludens, coronam suam imponebat, quam ille in terram 
projiciens penitus confringebat. Et cum eum occidere voluisset, dixerunt quidam quod puer hoc ex insipientia 
fecisset. Moyses, nutu Dei, salvatus est a nece Pharaonis; sic Christus nutu Dei salvatus est de gladio Herodis. 
Moyses natus est, ut filios Israel educeret de Aegypto; Christus homo factus est, ut eriperet nos de inferno. 
Moyses deum regis Aegypti cum corona confregit; Christus omnia idola Aegypti, et deos in nihilum redegit» 
(VCC, 68a-b).  |  - Aquesta ... montanya]  El segon capítol del llibre de Daniel recull l’episodi del somni del 
rei Nabucodonosor a què fa al·lusió ací la VCC. Segons aquest, el monarca féu vindre a la seua presència els 
mags, endevins i experts en encanteris i els va demanar que interpretaren el somni que havia tingut, això sí, 
sense contar-los-el prèviament. El profeta Daniel, il·luminat per una revelació divina, va ser l’únic capaç de 
conéixer-lo i interpretar-lo. 





mans de hòmens per obra del Sperit Sanct de les puríssimes sanchs de la verge senyora 
Maria, per a destrohir tota la ydolatria; hi la sua fe per tot lo món dilatada, y ell, Déu hi 
Senyor, tan gran que té per scabell dels seus peus totes les angèliques jerarchies.

[16. DEL SENTIT  MÍSTIC  DE LA  FUGIDA DEL  SENYOR  A EGIPTE]

Lo fogir del Senyor en Egipte per la furor de Herodes significa que per la milícia dels 
juheus passarien als gentils los apòstols y dexarien Judea. Y lo tornar del Senyor de 

Egipte figura, aprés la mort de Antecrist, la general conversió del judaich poble.
Diu sant Remigi: «Per Joseff {55b} los prycadors se deuen entendre; per Jesús, la 

santa fe cathòlica; per la verge Mare, la santa Esgleya y la Scriptura Sacra; per la 
malícia de Herodes, la persecució feta per los juheus als apòstols. Lo fogir de Joseff en 
Egipte demostra com passaren los apòstols de Judea a prycar als gentils lo sagrat 

evangeli. Per lo temps que·l Senyor stigué en Egipte devem entendre l’espay del temps 
de la militant Sgleya, fins que Antecrist vinga; per la mort de Herodes, com aprés mort 
de Antecrist serà en los juheus morta la envejosa malícia.»

Prometia la presència del Senyor en Egipte que de la sua lum seria luminós aquell 
regne, lançades les tenebres de la idolatria; que tots los deserts de Egipte resplanderien 

de aquells heremitans il·lustres, lums de la santa Sgleya. Era aquell desert més que·l 
parahís terrenal fèrtil, més luminós que·l cel ab les steles.

Diu sant Crisòstom: «Si algú mira lo desert de Egipte, veurà tota aquella solitut més 
que·l parahís terrenal digna. Veurà innumerables àngels, que en mortals cosos habiten; 
quasi dient que no era humana, mas angèlica, la vida que·ls heremitans en aquell desert 

portaven. Era delitosa vista veure aquell exèrcit del Senyor com en aquell desert havia 
asentat lo camp de les sues tendes, mirar aquelles humils mansuetes ovelles com, stant 
en lo desert, pasturaven les herbes y flors en lo cel imperi. No és axí ornat lo cel de 
distinctes steles com era ornat lo desert de Egipte de distincts y perfets heremitans y 
monges. Les nits resonen de càntichs e hymnes; los dies, de oracions, liçons y manuals 

obres, seguint en gran perfectió la vida apostòlica.»

 Sanct] Sant B. Seguim V.  |  verge] virge B. Seguim V.  |   angèliques] angèlicques B. Seguim V.  |   judaich] 
judaic B. Seguim V.  |   prycadors] preÿcadors B. Seguim V.  |   prycar] preÿcar B. Seguim V.  |   Antecrist] 
Entecrist B. Seguim V.  |   desert] derert B. Seguim V.  |   humils] humills B. Seguim V.

- per2 ... juheus]  És a dir, per la persecució dels jueus. Cfr. amb el text llatí: «propter persecutionem eis 
motam a Judaeis» (VCC, 68b).  |  - Diu ... malícia]  Font no localitzada.  |  7-8 la ... cathòlica]  Cfr. amb el text 
llatí: «fides et notitia Salvatoris» (VCC, 68b).  |  - com ... evangeli]  Cfr. amb el text llatí: «transitus 
praedicatorum ad gentes, ad quas fidem Christi et Ecclesiae tulerunt, relicto Herode, id est Judaeorum 
infidelitate» (VCC, 68b).   |  - Prometia ... steles]  Cfr. amb l’original llatí: «Tunc itaque Dominus, in 
Aegypto ignorantiae tenebras effugavit, et idolorum vanitate discussa, Dei veri cultum venerationemque 
reparavit. Ubi ignis fidei succensus in tantum excrevit, quod etiam deserta ejus repleverit; Domini enim 
praesentia, postmodum eremus Aegypti meruit, ut paradiso melior, et coelo clarior effecta videretur» (VCC, 
68b).  |  - Diu ... apostòlica]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 8, 4-5 (PG 57, col. 87-88).  |  
- quasi ... portaven]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 68b), en què Corella explana el sentit de la frase 
anterior. 





[17. COM  MARIA I JOSEP PORTEN  L’INFANT  JESÚS AMB  ELLS A 
HELIÒPOLIS]

Y portant la tenor de la història, arribaren los tres peregrins pobres a una vila que 
Eliòpolis se nomena, set legües prop lo Cayre, y encara de present als cristians la 
mostren. Logà Josef una pobreta casa, en la qual set anys habitaren peregrins pobres, 
stranys y freturosos. Portava la verge Sen- {55c} yora, Reyna del cel y de la terra, y 
reyna special de Judea, cosint, filant hi texint la sua pobra vida, y Joseff exercint l’art de 

fusteria.
Transporta’t, ànima devota, mira y contempla com fila la Mare donzella, tenint lo Fill 

de Déu en la falda. Mira que vol mamar lo infant hi plora. Dexa, alta reyna Senyora 
nostra, dexa la filosa. Dóna les mamelles al Fill que les demana, dóna vida a la nostra 
vida.

Entra en aquesta pobreta casa, ànima devota! Mira los reals mobles. Mira hun cànter, 
hun coxí de bova, una miserable taula. Mira una pobra flaçada damunt lo lit de posts 
corcades, hon dormen lo Fill y la Mare. Mira una vella stora hon dorm Joseff en terra, 
prop de la porta. Mira los treballs, misèries y angústies que ells, stranys y peregrins, 
sofferien. Mira com los enterroguen perquè són fogits de la sua terra. Mira desmamat lo 

infant com demana pa a la piadosa Mare, y no li’n dóna, que no té diners per a comprar-
ne. Plora lo Fill, que és verdader home; plora la Mare, que les làgremes del Fill per los 
seus ulls degoten.

 Josef] Joseff B. Seguim V.  |   Portava] Portavan B. Seguim V.  |   devota] denota B. Seguim V.  |   reals] realls 
B. Seguim V.

- Y ... mostren]  Cfr. amb el text llatí la traducció amplificada de Corella: «Iverunt ergo ad quamdam 
civitatem Thebaidae, quae vocatur Heliopolis» (VCC, 68b).  |  -, Portava ... ajudava]  Corella, bon 
coneixedor de la tècnica contemplativa franciscana, recrea el fragment contemplatiu de l’original llatí i 
ofereix un passatge meditatiu de bellíssima factura en què destaca el detallisme domèstic. Cfr. amb el text de 
l’original llatí: «Sed unde et quomodo isti tanto tempore vivebant? Numquid mendicabant? Legitur autem de 
Domina, quod colo et acu quaerebat sibi et filio necessaria. Suebat ergo et filabat Domina mundi pro pretio, 
paupertatis amore et zelo. O quot et quantae hujusmodi advenis fiebant injuriae, quas Dominus vitare non 
venit, sed suscipere! Quid etiam si aliquando filius famem patiens, panem petiit, nec unde daret mater habuit? 
Nonne in his et similibus, totaliter concutiebantur viscera ejus? Consolabatur verbis filium, prout poterat, et 
nihilominus opere victum procurabat, et sibi forte aliquando de victu subtrahebat, ut filio reservaret. Et si ex 
opere manuum opportebat quaerere victum, quid dicemus de vestimentis, quid de utensilibus, scilicet lectis et 
aliis intra domum opportunis? Numquid duplicia? Numquid superflua? Numquid curiosa habebat? Haec 
contra paupertatem sunt, et haec si habere posset, nollet ea paupertatis amatrix. Sed numquid Domina suendo, 
vel alia opera faciendo, faciebat more quorumdam opera curiosa? Absit. Est enim periculosum et valde 
magnum vitium propter multa, de quo latius dicetur infra. Conspice nunc Dominam in laboribus et operibus 
suis, filando, suendo, texendo sollicitam, quomodo facit ea fideliter atque humiliter cum diligentia se 
habendo, et nihilominus super filio et gubernatione domus, curam diligentissimam habendo, vigiliisque et 
orationibus juxta posse semper intendendo; et toto affectu compatere sibi; et considera quod non habuit 
omnino gratis regnum Dei Domina regni. Sed et Joseph sanctus, faber lignarius, aliquid operabatur in arte 
lignaminis. Unde quia compassionis occurrit materia, tandem cum aliquam moram cum eis contraxeris, pete 
recedendi licentiam, et benedictione accepta, primo a puero Jesu, deinde a matre, postea a Joseph, genibus 
flexis, et cum lacrymis compassione magna valefacias eis, quia tanquam exules a patria, sine aliqua causa, et 
exbanniti, remanent ad peregrinandum ibidem, per annos septem, in sudore vultus sui victuri» . (VCC, 68b-
69b).  |   filosa]  Bastó o tros de canya on se subjecta enrotllada la floca que es vol filar a mà (DCVB, s.v. 
filosa).





Crexia lo Fill, y los treballs ab ell crexien. En tot lo que pot ajuda als treballs de la 
Mare, aspia lo que fila y fa canonets perquè·l treball de texir li alleuge. Va ab los fadrins 
juheus, que en Egipte molts n’i havia, a la scola, per apendre les hebrayques letres, 
aquell qui les havia fetes y eternament les sabia.

O, contemplació excelsa, ohir, scoltar y veure com la verge senyora Mare al Fill, 

eterna Paraula, parlar y pronunciar li mostra, y com a Joseff diria pare! Torna, donchs, y 
mira la pobrea de aquesta miserable caseta. Regoneix si poràs trobar alguna cosa 
supèrflua: mira que no tenen les pobres y necessàries, y les que tenen, prestades o 
logades. Mira lo que de les sues mans obra: no brodadures ni costures curioses, 
supèrflues y pomposes, que és gran pecat de qui les obra y dels qui les porten.

Mira lo seu Fill benigne, com humilment torna la faena que la sua solí- {55d} cita 
mare ha obrada, ab quina humilitat lo preu demana, com no contrasta al que li donen; y, 
si no·l paguen, ab quina mansuetut se’n torna; com tots los qui·l miren lo beneheixen. 
Tots se maravellen de la sua elegant y graciosa forma en tan pobretes vestidures. Stan 
admirats de tanta prudència, de tals paraules en edat tan poca, ab tanta modèstia. Com 

entenia y parlava la lengua de Egipte era cosa de gran maravella.
No t’oblides que mires hi contemples lo prom Joseff, fuster de fusta vella, com 

treballa ab totes ses forces, que puguen passar la vida, y com menja lo pa en suor de la 
sua cara; com prenia per la mà a l’infant hi·l deportava, y aprés, perquè no·s cansàs, lo 
prenia en los braços. Y Jesús, quand en edat crexia, en tot lo que podia li ajudava.

ORACIÓ

Senyor Jesús, qui en tan poca edat has soffert persecucions y exili, y que per tu los 
innocents infants matassen: fes gràcia a mi, miserable, que semblants persecucions per 
tu soffira y, si era mester, la mort per tu pacientment accepte; y que per tu totes les coses 
pròsperes de aquest món menyspree y les adverses no tema. Y a vosaltres, sanctíssims 

innocents, primícies y flors dels martres, suplique, qui per la innocència y palma del 
martiri al rey Déu Jesús sou tan propinqües, vos plàcia que per mèrits de la vostra 
innocència y martiri, del vostre rey benigne Jesús impetreu a mi, pecador miserable, de 
mos pecats misericòrdia y vènia.

 treballs] traballs B. Seguim V.  |   qui·l] qui B. Seguim V.  |   puguen] pugen B. Seguim V.  |   per] par B. 
Seguim V.  |   braços] bracos B. Seguim V.  |  edat] dat B. Seguim V.  |   pacientment] pacientement B. Seguim 
V.  |   pecador] peccador B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.

 aspia]  Debana, passa el fil del fus, ço és, de la peça que s’usava per a torçar el fil, a l’aspi, el qual permet 
distribuir el fil en troques (DCVB, s.v. aspiar).  |  canonets]  Trossos de canya que serveixen com a rodets per 
embolicar-hi fil (DCVB, s.v. canó).



COM TORNÀ LO SENYOR DE  EGIPTE,  Y DEL PRINCIPI DE LA 
PENITÈNCIA DE  JOHAN BAPTISTA.  CAPÍTOL  XIIII

[1. COM  L’ÀNGEL AVISA JOSEP PERQUÈ TORNE  D’EGIPTE]

Set anys se complien hi en lo huyté entraven que, peregrinant lo Senyor en Egipte, 
morí Herodes. Diu lo Mestre de les Històries: «Naixqué lo Senyor l’any trenta del regne 

de Herodes {56a} hi trenta-huyt anys regnà en Judea.» Cridà Déu lo Pare a son Fill de 
Egipte, segons havia profetizat Oseas profeta, dient: «De Egipte he cridat lo meu fill.» 
Aquesta autoritat al seny litteral dos veritats significa. La primera, com nostre Senyor 
Déu crida y delliura lo poble de Israel de Egipte, qui special poble seu hi fill adoptiu se 
nomena. La segona veritat y més pròpia és en la present història, quand al seu natural 

Fill crida que torne de Egipte.
Seguint, donchs, la història evangèlica: en lo primer any de Archelaus, fill de 

Herodes, aparegué l’àngel del Senyor a Joseff quand dormia, dient: «Pren lo fadrí y la 
sua mare y a la terra de Israel torna. Morts són aquells qui la vida del fadrí per a la mort 
cercaven.» Mort és Herodes y los seus consellers nefandíssims, los quals no poden lo 

que ell viu podien. O podem expondre que ensemps ab Herodes eren morts los 
principals de Judea, qui en matar a Jesús ab ell adherien.

Diu Josephus que Herodes manà en la sua mort que molts dels grans y nobles de 
Judea matasen, perquè la sua mort per força fos planguda per los juheus, qui l’avorrien 
y la sua mort desijaven.

Diu sant Jerònim: «Per lo parlar de l’evangeli, qui diu “Morts són los qui la vida del 
fadrí volien”, podem entendre que no solament Herodes, mas los doctors y prínceps dels 
juheus en la mort del Senyor pensaven.»

 Naixqué] Nasqué B. Seguim V.  |   pròpia] pròpria B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   que] om. 
B. Seguim V.  |   planguda] plaguda B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «ut sic cogeret Judaeos qui eum 
oderant, flere in sua morte» (VCC, 69a).  |  lavorrien] l’avorien B. Seguim V.

 De ... fill] Os 11, 1: Sicut mane transiit, pertransiit rex Israel. Quia puer Israel, et dilexi eum; et ex Aegypto 
vocavi filium meum.  |  - en ... cercaven] Mt 2, 19-20: Defuncto autem Herode, ecce angelus Domini 
apparuit in somnis Joseph in Aegypto, dicens: Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et vade in terram 
Israel: defuncti sunt enim qui quaerebant animam pueri. 

 hi ... entraven]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 69a).  |  - Diu ... Judea]  Corella converteix «sicut dicitur in 
historiis» (VCC, 69a) de l’original llatí en una remissió a Vicent de Beauvais, conegut com a «Mestre de les 
Històries» d’ençà de l’escriptura de la seua obra més coneguda, l’Speculum Historiale.  |   fill]  Corella omet a 
continuació «scilicet consubstantialem», i tot seguit: «Hoc autem de vocatione et exitu Israel de Aegypto, ad 
litteram legitur, qui etiam quandoque puer et fllius a Domino appellatur» (VCC, 69a).  |   Seguint ... evangèlica]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 69a).  |   Herodes]  Om.: «et anno Domini octavo» (VCC, 69a).  |   torna]  
Om.: «scilicet in Judaeam» (VCC, 69a).  |  14-17 Morts ... adherien]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original 
llatí: «defuncti sunt enim, qui quaerebant animam pueri, id est vitam corporalem, scilicet Herodes et 
complices ejus, et fautores in mortem Domini, scilicet Scribae et Pharisaei» (VCC, 69a).  |  - Diu ... 
desijaven]  Flavi Josep, Antiguitats judaiques, l.XVII, c.VI, 5.  |  - Diu ... pensaven]  Sant Jeroni, 
Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I c.II (PL 26, col. 0028B).





Diu sant Remigi: «Aparegué dormint a Joseff l’àngel, per mostrar a nosaltres que 
stant en repòs hi fora de les solicituds mundanes nos vénen les revelacions divines.»

[2. COM  VAN PEL  DESERT]

Leva’s Joseff obedient y solícit y pren lo Senyor y la verge Mare, y torna per lo desert 
per hon vengut era. Torna ab ells, ànima devota, puys al venir ab ells venies. Y 
considera quin treball, quina fatiga, quina fretura comporten lo Fill y la Mare hi lo prom 

Josef, ja declinant a vellea. Una somera porten, en la qual descansant cavalquen. Ara 
sent més lo treball Jesús delicatíssim, que en los huyt anys entrava, que no quand venia 
en {56b} los braços de la piadosa Mare.

Calla lo evangelista lo modo de com lo camí passaren; dexa-u per exercici de les 
piadoses penses, que ab devoció y visceral compassió pensen y contemplen que axí com 

venien se’n tornen, y no ab menys pobrea tornen de terra stranya de la que portaven 
quand venien de la pròpia.

Dolien-se fort los vehins y los qui praticat los havien de la sua partida, y ab làgremes 
y gran enyorament recordaven la humilitat, lo seny, la modèstia, la pudicícia y les altres 
virtuts que en la verge Senyora nostra resplandien. Recordaven de aquell excel·lent 

infant les virtuts no humanes, mas divines, y del prom spòs tanta mansuetut, tanta 
benignitat, tanta paciència.

 solicituds] solicituts B. Seguim V.  |   treball] traball B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |   delicatíssim] 
delicatítssim B. Seguim V.  |   spòs] spons B. Seguim V.

- Levas ... era] Mt 2, 21: Qui consurgens, accepit puerum, et matrem ejus, et venit in terram Israel.

- Diu ... divines]  Font no localitzada.  |   Senyor]  Om.: «tanquam nutritius sollicitus» (VCC, 69b).  |  Mare]  
Om.: «tanquam comes obsequiosus» (VCC, 69b).  |  - Torna ... paciència]  Corella reelabora i amplifica en 
aquest punt el fragment contemplatiu de la VCC per tal que els lectors, com ell mateix declara, òmpliguen el 
buit informatiu de l’evangeli (allò que «calla lo evangelista») amb l’exercici mental de la contemplació, 
estimulat sempre per «devoció y visceral compassió» cap a la sagrada família. Cfr. la traducció amb el text 
llatí: «Vade et tu cum eis, auxilium et servitium exhibens, et impendens ipsis in quibus poteris. Et in ipso 
itinere poteris compati eis et respicere ipsos fatigatos et labore devictos, et tam de die quam de nocte, parum 
quietis habentes. O quantum puer egregius ac delicatus, Rex coeli et terrae, pro nobis laboravit, et quam cito 
coeperit! Unde et propheta in ejus persona praedixit: Pauper sum ego, et in laboribus a juventute mea 
[Sl 87, 16]. Penurias magnas, labores arduos, et afflictiones duras corporis, constantissime assumpsit, et 
seipsum quasi odio pro amore nostri habuit. Certe solus hic labor, de quo nunc tractamus, ad plenam 
redemptionem nostram sufficere debuisset» (VCC, 69b).





[3. COM  JOAN  BAPTISTA  JA  HI FEIA PENITÈNCIA]

Per largues jornades al flum Jordà arribaren, en lo desert, que Johan havia ja hun any 
que y stava, que a set anys comunament opinen que Joan pres en lo desert posada, en lo 
qual habità fins que, entrant en los trenta anys, devallà a les jordanes aygües, batejant y 
prycant baptisme. Quin exemple dóna als qui pryquen, que primer en ésser perfets 
treballen perquè la doctrina ab la vida concorden! Johan, sens mortal culpa, començà a 

set anys fer penitència, perquè en edat de trenta anys la pogués prycar als pobles.
En lo desert era lo seu habitacle, hon és pur l’ayre, lo cel ubert, y par que nostre 

Senyor Déu més familiarment nos mira. Y sperant lo temps que prycar devia, en 
oracions y dejunis passà la sua vida. Conversà ab los àngels, y fon exempt de la malícia 
y tumulto dels hòmens. Y arguhint a si mateix, ab testimoni de la sua consciència pogué 

sens recel corregir los altres. Excel·lent devia ésser sobre totes les altres la sua vida, 
perquè fossen los juheus inexcusables qui no reberen lo seu testimoni. No pot algú bé 
testificar de l’altre si primer dins si mateix de si no testifica. Y per ço Johan elegí en lo 
desert solitària vida, que stant sol fes de si mateix rigorós examen, y que la sua vida fos 
sens mortal culpa quand a la {56c} sua consciència, y sens scàndel quant al prohisme.

Diu sant Crisòstom: «Impossible és, l’arbre qui stà prop la via, que·ls seus fruyts a 
madurea porte, y l’ome entre·ls mundanals hòmens que fins a la fi conserve innocència. 
Y són alguns arbres que, ab tot que sien plantats dins tanca, però fora la paret les rames 
stenen, y axí, los qui pasen lo fruyt ne cullen, les rames trenquen y mal los tracten. 
Aquests són los religiosos qui en los negocis seculars se occupen.»

 Joan] Johan B. Seguim V.  |   a les] alles B. Seguim V.  |   prycant] pricant B. Seguim V.  |  baptisme] baptissme 
B. Seguim V.  |   concorden] concorde B. Seguim V.  |   prycar] pricar B. Seguim V.  |   arguhint] argnhint B. 
Seguim V.

- Per ... pobles]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Dicitur autem quod prope finem 
praedicti deserti, jam puer Joannes Baptista, poenitentiam agere coeperat, cum tamen nullum peccatum 
haberet, quia dicitur petiisse desertum, dum septem annorum esset, et quod locus Jordanis, ubi baptizavit ipse 
Joannes, est ille ubi transierunt filii Israel, quando venerunt de Aegypto per ipsum desertum: prope quem 
locum, in eodem deserto, Joannes fecit poenitentiam. Praedicator poenitentiae futurus, quanto citius potuit, 
aspera solitudinis elegit et petiit, ubi primaevam aetatem transegit, ut vivens in desertis, vitam austeram 
duceret, et ab amore et illecebris mundi, et se et auditores suos suspenderet facilius, et revocaret, et ut ibi 
contemplationi vacaret liberius, divinam sapientiam hauriendo, quam postea effudit praedicando. Bonum est 
igitur ejus exemplo, ab adolescentia jugum Domini portare [Lm 3 27]; et dum natura tenera est, bonis se 
assuescere, et in praedicandis auditores actu praecedere. Ex quo sumitur argumentum, quod antequam quis 
perfectus fuerit, aliorum magisterium obtinere non debet» (VCC, 69b-70a).  |  - Excel·lent ... testimoni]  
Cfr. amb el text llatí: «et esset fide dignus, qui Christum erat praedicaturus, et de ipso testificaturus» (VCC, 
70a).  |  - Y ... prohisme]  Cfr. amb l’original llatí, que Corella abreuja: «Fugit igitur turmas et tumultum 
populi; ne ex cohabitatione contraheret infamiam, vel vita aliquam maculam scandali vel delicti. Qui si in 
mundo mansisset, forte malitia et conversatione hominum depravatus fuisset. Mundum itaque fugit, ut 
sanctitatem suam custodiret, et ne levi saltem verbo, vel peccato, vitam macularet» (VCC, 70a).  |  - Diu ... 
occupen]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 39 (PG 56, cols. 845-846).  |   y ... tracten]  
Cfr. amb el text llatí: «et ideo molestantur a transeuntibus» (VCC, 70a).





[4. DE  LA LLOANÇA DE  JOAN  BAPTISTA , EL PRIMER  DELS MONJOS]

Gran fon la excel·lència del gloriós Baptista: fon lo primer qui portà heremítica vida, 
y donà retgla de gloriós viure. Diu Petrus de Ravenna: «En anys tendres, aquest 
benaventurat fadrí, tenint la gràcia del Sperit Sant per guia, pres lo desert per habitacle. 
No li contrastà la edat tendra en pendre en lo desert penitència, que no li contrastà a 
rebre la gràcia en lo ventre de sa mare. Dexà lo món, fogí dels hòmens, no·s recordà del 

pare ni de la mare, oblidà la pàtria y sol en contemplar a Déu girà y endreçà totes les 
sues forces. O, admirable conversació de home! Lavors en lo món entrava, quand se’n 
partia. Fogí la glòria mundana y les cupiditats de aquella, y res no volgué saber sinó 
Déu, en qui vivia. Les silves, les valls, les roques y spelunques a l’infant Baptista en la 
nit acollien. Era sobre la sua edat la sua perfeta vida.»

Diu sant Crisòstom: «Axí com dels sacerdots són prínceps los gloriosos apòstols, axí 
dels monges és príncep lo gloriós Baptista. Consideren, donchs, los monges la dignitat 
sua, que tenen per duch, capità y príncep Joan Baptista. En edat de set anys en lo desert 
entra, en lo desert se cria, en lo desert lo Senyor spera, Déu y home spera. No vol 
conversar ab los hòmens; vida angèlica porta, ab los àngels conversa y en lo desert lo 

Senyor troba. Res de aquest món los seus ulls no volien veure, perquè lo Senyor lo 
speraven veure. Benaventurats los qui a Johan seguir volen, tan excel·lent que no és 
algú major {56d} entre·ls nats de dones.»

 de] del B. Seguim V.  |   partia] partira B. Seguim V.  |   les] los V. Seguim B.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |  
 angèlica] angèleca B. Seguim V.  |   troba] ans lo Senyor lo troba add. VB. Cfr. amb el text llatí: «felix ista 
conversatio despicere homines, Angelos quaerere, urbes deserere, et in solitudine Christum invenire. 
Christum non quaerebat in templo, sed in deserto» (VCC, 70a).

- no ... dones] Lc 7, 28: Dico enim vobis: major inter natos mulierum propheta Joanne Baptista nemo est: 
qui autem minor est in regno Dei, major est illo.

- Diu ... vida]  En realitat, el passatge pertany a sant Pere Damià, Sermones, sermó XXIII, I: In nativitate S. 
Joannis Baptistae (XXIV jun.) (PL 144, col. 0631C-D).  |  - No ... mare]  Cfr. amb el text llatí: «nec obstetit 
aetatis infirmitas, quam majestas Domini fecundavit» (VCC, 70a). Cfr. la traducció de Corella amb la resta de 
versions romàniques: «nem lhe fêz empacho a fraqueza da idade, a qual a majestade de Deus ajudou e bem-
aventurou» (f. 47d); «car combien que selon nature son eage fust foyble pour endurer tel labour, touteffoys 
Dieu luy donnoyt force de porter toutr peyne»; «e no le fue contraria la flaqueza de la edad, a la qual la 
divinal magestad favorescía» (f. 93b); «né tanto gli si oppose la debolezza dell’età quanto la seconda maestà 
del Signore l’aiutò» (f. 39c).  |   Era ... vida]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Sic 
Joannes aetatis supergressus infantiam, et nobilioris generis generositatem oblitus, soli vacat divinitati, forma 
vitae, monachorum propositum, anachoretarum principium, totius religionis assertio» (VCC, 70a).  |  - Diu 
... dones]  Font no localitzada.  |   Baptista]  Om.: «quantum tradit Hebraeorum scriptura, et usque hodie in 
memoria est» (VCC, 70a).  |   En ... anys]  Cfr. amb el text llatí: «Ipse monachus, statim ut natus est» (VCC, 
70a).  |  - vida ... troba]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «in eremo cum Angelis probatur; 
felix ista conversatio despicere homines, Angelos quaerere, urbes deserere, et in solitudine Christum invenire. 
Christum non quaerebat in templo, sed in deserto; separavit se a multitudine» (VCC, 70a). Notem que 
l’omissió d’aquesta darrera frase en la traducció de Corella, com també en la de fray Ambrosio Montesino, 
pot obeir a raons doctrinals. En les versions portuguesa, francesa i italiana, en canvi, sí que és present: «Nom 
o buscou no templo, mas no deserto» (f. 48a); «Il ne le queroit pas on temple et en public lieu, mays on 
desert»; «Non cercava Christo nel tempio, ma nel deserto» (f. 39c).





[5. COM  HA DE  SER  LA  VIDA  DELS MONJOS]

O, perduts miserables monges, qui, no seguint lo seu príncep, la solitud dexen y en les 
ciutats conversen, als quals la solitud és carçre, y Parahís la conversació dels hòmens!

No u opina axí sant Jerònim, dient: «Mira los altres. Cascú diga lo que li sembla, però 
a mi la ciutat és carç[r]e, y Parahís lo desert solitari.»

Conega lo monge lo seu nom què significa. Monachus, en latí, se deriva a monos en 

grech, que vol dir «hu», y achos, que vol dir «trist». Y axí, monachus vol dir que sia hu, 
sol, trist y solitari; alegre de spiritual letícia y trist de les mundanes alegries.

Y si diu lo monge que vol aprofitar legint y prycant per la sua doctrina, hoja y scolte 
Ugo què li consella, dient: «Lo teu àbit, la simplicitat de la cara, la santedat de la 
conversació deuen ésser doctrina dels hòmens, y aquestes coses més edifiquen fogint 

dels hòmens que conversant ab los hòmens.»
Diu sanct Agostí, endreçant als heremitans la sua doctrina: «Poch nos aprofita si en lo 

desert tenim la habi[ta]ció nostra y la vida és tal com si en lo món habitàvem. Què·ns 
aprofita que stigam apartats del setgle y malícia·ns senyorege, y oy y terrible ira nos 
inquiete? Par que havem vençuts los vicis, puys los hòmens no·ls miren, y no·ns 

recordam que Déu los mira. Gloriam-nos que fora del món és la nostra vida, y tenim lo 
món no solament dins la cel·la, ans tot entregue dins la pensa, ans dins lo món és la 
nostra pensa. Y nosaltres, qui pensàvem socórrer al món ab nostres pregàries, havem 
mester que los del món per nosaltres preguen. Qui dubta que aquella ànima, la qual 
males affections la posseheixen, ab tot que stiga sola, que no sia mal acompanyada, tant 

com si en mig del món vivia?

 prycant] preÿcant B. Seguim V.  |   habitàvem] habitaven B. Seguim V.  |   inquiete] inquieta B. Seguim V.  |  
 preguen] prenguen V. Seguim B.

 y ... hòmens]  Cfr. amb el text llatí: «et oppidum paradisus» (VCC, 70a-b).  |  - Mira ... solitari]  Sant Jeroni, 
Epistolae, epístola CXXV: Ad rusticum monachum (PL 22, col. 1076).  |   alegre ... alegries]  El traductor 
valencià tanca la reflexió etimològica amb aquesta addició i omet el fragment següent del text llatí: «Sedeat 
solus et tristis, et officio suo vacet, alienumque officium non usurpet» (VCC, 70b).  |  - Lo ... hòmens2]  
Hug de Sant Víctor, Eruditio didascalica, c.VIII: Lectionem esse incipientum, opus perfectorum, et quid 
monacho competat (PL 176, col. 0796D).  |   hòmens]  Tot seguit, Corella omet el passatge següent, que 
insisteix en les penalitats de la vertadera vida monàstica a partir de dos fragments patrístics manllevats de 
sant Gregori Magne, Homiliae in evangelia, l.I, homilia XVII (PL 76, col. 1149B); i sant Jeroni, Epistolae 
secundum ordinem temporum ad Amussim digestae et in quatuor classes distributae, Tertia classis, epístola 
LVIII: Ad Paulinum  (PL 22, col. 0580): «Qui etiam, secundum consilium Gregorii, “reverentiam sui habitus, 
in cogitatione, in locutione, semper circumspiciat; ut ea quae mundi sunt, perfecte deserat; et quod ostendit 
humanis oculis habitu, hoc ante Dei oculos moribus praetendat”. Non ergo glorieris, quod in solitudine vel 
religione sis, aut longo tempore fueris, nisi in ea bene vixeris, quia nihil tibi proderit: imo magna damna 
patieris, si eremita vel religiosus vocatus, et vitam non agis: ut enim ait Hieronymus, non Jerosolymis fuisse, 
sed Jerosolymis bene vixisse, laudandum est» (VCC, 70b).   |  -, Diu ... corona]  Font no localitzada en 
sant Agustí. El passatge es pot llegir en Euqueri de Lió, Homiliae, homilia IV: Ad monachos (PL 50, 
cols. 0841D-0842B).  |  - y ... pensa]  Cfr. amb el text llatí: «et per diversarum passionum vitia, mundum 
intra nos inclusum tenemus» (VCC, 70b).  |  - ab ... vivia]  Cfr. amb el text llatí: «efficitur mundanae 
conversationis, non possit effici regnum divinitatis» (VCC, 70b). A continuació, Corella omet: «Ideoque, 
fratres, videte vocationem vestram» [1Co 1, 26] (VCC, 70b).





»Veniu, donchs, germans, a l’hermitori, que viure en lo desert és perfeta vida. Però és 
gran damnació en lo desert mal viure. Què li aprofita a l’home si és quiet lo loch hon 
habita y la sua ànima sia inquieta? Què·ns aprofita si en les nostres habitacions hi {57a} 
claustres servam silenci, y les nostres pasions y concupiscències dins lo cor nostre 
criden y reposar no·ns dexen? En los nostres actes exteriors mostram serenitat 

tranquil·le, y dins lo nostre cor nos impugna tempestat vàlida.
»Pensen, donchs, los qui al desert vénen, que no y entren perquè lo món y los del món 

y totes les coses del món los serveixquen, y sien abundants de tot lo que desigen; no 
stant en lo món, en lo món tinguen la vida. No per seguretat mundana en la religió 
entren, mas per a batalla contínua ab les concupiscències hi vicis. Guarda no tingues la 

vida quieta, si quieta pot ésser dita senyorejat per les concupiscències, que ja no l[e]s 
contrastes; la libertat tens perduda, vida de catiu portes. La victòria del qui·t venç te 
dóna la seguretat de aquexa vida: dius vida segura la del catiu qui de continu s’erra. 
Batallem, donchs, ab los vicis, y sperem la gràcia del Senyor y en Parahís la corona.»

Diu sant Bernat: «Més fàcilment trobaràs molts seculars hòmens que en ben viure se 

converteixen que no hun religiós que de bé en millor puge. Tard se sdevé que·l religiós, 
encara que sia bo, en éser millor augmente. És mester que·l religiós de bé en més bé 
puge, y si no puja té gran perill que no devalle, y devallant que no cayga. Aquell se dexa 
de ser bo, qui en la sua vida no millora.»

[6. COM  JOSEP TRAVESSÀ EL  JORDÀ]

Hi seguint la tenor evangèlica, arribaren los peregrins Josef, Jesús y la verge Mare a 

la terra de Israel, segons havia manat l’àngel, ab molts treballs, angústies y penes, que 
bastaven, puys lo Senyor les sostenia, natura humana rembre. Verificava aquell parlar 

 dius] dins VB. Esmenem l’error gràfic.  |   sperem] speren B. Seguim V.  |   converteixen] convertixen B. 
Seguim V.  |   evangèlica] avangèlica B. Seguim V.  |  Josef] Joseff B. Seguim V.

- Pensen ... corona]  Cfr. amb el text llatí, traduït per Corella amb llibertat: «“Non enim ideo ad locum 
istum venimus, ut nobis mundus famuletur, ut rebus omnibus abundantes, omni quiete fruamur, non utique ad 
requiem, nec ad securitatem; sed ad pugnam huc venimus, ad agonem processimus, ad exercenda cum vitiis 
bella properamus, ut linguae gladio retundamur, ut non solum non inferamus injurias, sed nec statim 
sentiamus illatas” haec Augustinus» (VCC, 70b).   |   corona]  Després de la citació de sant Agustí, Corella 
omet aquest fragment: «Sed heu! pauci hodie religiosi reperiuntur, qui de bono in melius proficiunt, et de 
virtute in virtutem ascendunt» (VCC, 70b).  |  - Diu ... augmente]  Sant Bernat de Claravall, Epistolae, 
epístola XCVI: Ad Richardum Fontanensem abbatem, et socios ejus, qui de alio ordine ad cisterciensem 
transierant (PL 182, col. 0229B).  |  - És ... millora]  Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella 
d’aquest segon passatge de sant Bernat de Claravall, Epistolae, epístola XCI: Ad abbates suessione 
congregatos (PL 182, col. 0224A): «Et iterum: “Minime pro certo est bonus, qui melior esse non vult, et ubi 
incipis nolle fieri melior, ibi desinis esse bonus” haec Bernardus» (VCC, 70b).  |   Hi ... evangèlica]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 70b).  |  -, ab ... baptista]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 70b). El traductor 
valencià desplaça ací la traducció de Sl 87, 16, omesa anteriorment (veg. nota p. 263,4-17).





del psalmista: «Pobre só, y en treballs comence en la joventut mia.» Passen lo flum 
Jordà, y doctors opinen que los dos infants en lo desert parlaren: Jesús y lo seu baptista.

No havia dit a Josef l’àngel en quina terra de Israel reposarien. Volia tornar a Josef 
altra vegada, perquè moltes vegades sentís la consolació angèlica, y que ab lo decret de 
l’àngel fos més cert del que faria que per la prudència humana. Lo tornar lo Senyor 

{57b} en la sua pàtria significa que treballem nosaltres que aprés de aquest exili anem a 
la celestial pàtria.

Per la terra de Israel Josef entrava quand ohí que Archelaus, fill del gran Herodes, 
regnava en Judea aprés la mort de son pare; y, com a prudent, hagué temor de anar a 
Judea.

Y devem attendre que Judea se diu alguna vegada per tot lo regne, axí com diu lo 
psalmista: «Déu és conegut en Judea»; a vegades, per lo trib de Judà y de Benjamín, que 
conjunts habitaven, perquè Jerusalem, que era la principal ciutat de tot lo regne, en lo 
trib de Benjamín stà situada. Y axí, quand en los juheus dos reys regnaven, la hu rey de 
Israel se deya; l’altre, de Judea. Lo de Judea sobre lo trib de Judà y de Benjamín 

regnava.

[7. DE  LA DIVISIÓ DE  JUDEA DESPRÉS DE LA MORT  D’HERODES]

Aquest Archelaus fon fill de aquell gran Herodes qui matà los infants bethllenites, lo 
qual, en son testament, dexà Archelaus hereu de son regne, però que no prengués la real 
corona sinó ab decret del romà Imperi. Y per ço, mort son pare, anà a Roma, notificant a 
l’emperador lo testament de son pare. Y vingueren dos germans seus, Herodes Antipas 

y Felip, a demanar a l’emperador part del regne. Tres altres fills havia mort Herodes: 
Antípater primogènit, Alexandre y Aristòbol.

 treballs] traballs B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |  Josef] Joseff B. Seguim V.  |   treballem] 
traballem B. Seguim V.  |  anem] anen B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |   hereu] heren V. Seguim 
B.  |   del] de la B. Seguim V.

 Pobre ... mia] Sl 87, 16: Pauper sum ego, et in laboribus a juventute mea; exaltatus autem, humiliatus sum et 
conturbatus. Psalteri: «Pobre só yo hi en treballs del temps de la mia joventut; però fuy exalçat, ara só 
humiliat e fort torbat» (López Quiles 1985: 101).  |  - ohí ... Judea] Mt 2, 22: Audiens autem quod 
Archelaus regnaret in Judaea pro Herode patre suo, timuit illo ire: et admonitus in somnis, secessit in partes 
Galilaeae.  |   Sl   ... Judea] Sl 75, 2: Notus in Judaea Deus; in Israel magnum nomen ejus. Psalteri: «Déu 
és conegut en Judea; en Israel és gran lo seu nom» (López Quiles 1985: 90).

 reposarien]  Om.: «nec nominaverat aliquam civitatem determinate, ut dubitante Joseph» (VCC, 71a).  |  - y 
... Judea]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «timuit illo ire, prae Archelao paternae 
crudelitatis haerede, quia ille tanquam principalis magis pro patre zelabat, et omnis impetus persecutionis in 
Bethlehem ejusque finibus desaeviebat» (VCC, 71a).   |  - a ... regnava]  Cfr. amb el text llatí: «Aliquando 
pro sola terra tribus Judae, ut ibi: Judaea et Jerusalem, nolite timere [2Cr 20, 17]. Aliquando pro terra duarum 
tribuum, scilicet Judae et Benjamin, ut hic dicitur quod Archelaus regnaret in Judaea» (VCC, 71a).  |  
- Aquest ... regne]  Cfr. amb el text llatí: «Divisum ergo erat regnum, et jam a pluribus regebatur. Ad cujus 
evidentiam est sciendum quod secundum opinionem magis probabilem, Herodes moriens condidit 
testamentum, in quo ordinavit Archelaum filium suum regni sui successorem» (VCC, 71a).  |  - notificant ... 
pare]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 71a).





Decretà l’emperador que fos partit en quatre parts tot lo regne de Judea per tetrarchies 
(tetra vol dir «quatre»; archos «principat» significa), y que Archelaus tingués dos 
tetrarchies, que eren la mitat del regne: la una de Judea, l’altra Abilina; la terça 
tetrarchia, de Galilea, que tingués Antipas Herodes, y aquest fon qui degollà Joan 
Baptista, y vestí al Senyor la vestidura blanca; la quarta tetrarchia, de Ytúria, que Felip, 

son germà, ne fos tetrarcha; y que no tinguesen nom de reys ni real corona.
Fon encara hun altre Herodes, nét del gran Herodes, fill de Aristòbol, nomenat 

Herodes Agrippa, qui matà al major Jaume hi mès a sanct Pere en lo carçre.
Perquè Archelaus era stat hereu de tot lo regne, segons lo testament de son pare, 

favoria més {57c} que·ls altres fills los actes de son pare; y per ço, lo prudent y fel 

servent Josef, al qual lo Senyor havia acomanat la sua família, hagué temor de anar en 
Judea.

 tetrarchies] tetrachies B. Seguim V.  |   Antipas] Amtipas B. Seguim V.  |  Joan] Johan B. Seguim V.  |   tinguesen] 
tinguessen B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |  acomanat] acomenat B. 
Seguim V.

- Decretà ... significa]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Tandem Imperator et Senatus 
Romanorum, volentes frangere Judaeorum superbiam, et auferre eis rebellandi occasionem, abstulerunt eis 
regium nomen, et diviserunt regnum in quatuor partes, scilicet tetrarchias» (VCC, 71a). Com es pot 
comprovar, el traductor omet les causes que motiven la decisió de l’emperador i explica el terme «tetrarquia» 
partint de l’etimologia.  |  - Archelaus ... Abilina]  Arquelau (23aC-18dC), fill d’Herodes I el Gran i de 
Malthace, una de les seues  esposes, i germà d’Herodes Antipas, va ser tetrarca de Judea, Idumea i Samària 
(4aC-6dC). L’any 6, a causa  d’una revolta popular a Judea motivada per la seua mala administració, fou 
destituït per l’emperador August i fou exiliat a les Gàl·lies. A partir d’aquest moment, Judea és annexionada a 
la província de Síria i, per tant, queda sota el poder d’un procurador romà.  |   que ... regne]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 71a).  |  - la3 ... blanca]  Herodes Antipas (20aC-39dC), fill d’Herodes I el Gran i de 
Malthace, una de les seues esposes, i germà d’Arquelau, va ser tetrarca de Galilea i Perea des de l’any 4aC 
fins a la seua mort. Divorciat de la seua esposa legítima, filla d’Aretes IV, rei dels nabateus, es va casar en 
segones núpcies amb Herodies, muller del seu germanastre Herodes Filip. Acusat pel seu nebot Agripa I de 
tramar una aliança secreta amb els parts contra Roma, fou deportat per ordre de l’emperador Calígula a 
Lugdunum (actual Lió), on va morir. Herodes Antipas apareix en els evangelis de sant Mateu (Mt 14,  3-12) i 
de sant Marc (Mc 6, 17-29) com el responsable de l’execució de sant Joan Baptista, a instàncies de la seua 
esposa Herodies. En l’evangeli de sant Lluc (Lc 23, 6-12), es narra com Jesús es presenta davant d’ell i 
sofreix les seues burles (veg. la nota següent); tot i això, durant el judici, es nega a fer-se’n càrrec i el torna a 
Pilat.   |  - la2 ... tetrarcha]  Herodes Filip (4aC-34dC), fill d’Herodes I el Gran i de Cleòpatra de Jerusalem, i 
germanastre d’Herodes Antipas, va governar Iturea, Traconítide, Abilinia i Panias, territoris habitats per no 
jueus i limítrofs amb els pobles nabateus i parts i, per tant, claus per a la defensa de l’imperi romà. Va morir 
sense descendència.  |  5-6 Felip ... germà]  Cfr. amb el text llatí: «Philippo, cujus uxorem abstulit ipse Herodes 
Antipas, frater ejus» (VCC, 71a).  |   y ... corona]  Corella afegeix aquesta informació i omet el fragment 
següent, que serveix per a concloure en l’original llatí l’explicació de les tetrarquies: «Et sic Archelaus erat 
Diarcha; sed alii duo fuerunt Tetrarchae» (VCC, 71a).  |  - Fon ... carçre]  Herodes Agripa I, anomenat el 
Gran (10aC-44dC), nét d’Herodes I el Gran i fill d’Aristòbol IV i de Berenice, va estudiar a Roma i es va 
relacionar amb l’emperador Tiberi i amb els futurs emperadors Calígula i Claudi. Fruit de la seua participació 
en les intrigues polítiques de la cort imperial, va passar per la presó, però també aconseguí el títol de rei dels 
jueus i el govern de diversos territoris. De fet, aconseguí l’administració de totes les terres de Palestina, 
governades fins a l’any 4dC per procuradors romans. Durant el seu regnat, vetlà pel manteniment dels 
costums dels jueus des de la més estricta ortodòxia, i procurà la persecució del criatianisme. El llibre dels Fets 
dels Apòstols (Ft 12, 1-18) dóna compte en aquest sentit dels dos fets referits ací per la VC: la mort de 
l’apòstol sant Jaume, decapitat amb una espasa, i l’empresonament de sant Pere apòstol, que posteriorment és 
alliberat per un àngel del Senyor. És precisament també un àngel del Senyor qui causarà la mort d’Herodes 
Agripa al teatre de la ciutat de Cesària, mentre la multitud l’aclamava com a un Déu (Ft 12, 20-24). Notem 
que el relat bíblic coincideix en aquest punt amb el que ofereix l’historiador jueu Flavi Josep en la seua obra 
Antiguitats judaiques.  |   al ... família]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 71a).





[8. COM  JOSEP HABITÀ EN LA  CIUTAT DE  NATZARET ,  A  GALILEA]

Y, stant en aquesta recelosa prudència, fon amonestat per l’àngel, quand dormia, que 
anàs a Galilea, hon Herodes Antipas era tetrarcha, lo qual era stat desheretat de son pare. 
Y axí, sperava que no donaria favor als seus actes.

Y vench y habità en la ciutat de Nazareth ab lo infant Jesús y ab la verge Mare. Y fon 
complit lo que havien scrit los profetes: que natzareu se nomenaria. Y habità lo Senyor 

y fon nodrit en la ciutat hon lo concebé la verge Senyora.
Diu sant Crisòstom: «Vench lo Senyor en Nazareth no solament per temor del fill de 

Herodes, mas perquè les profecies se acabassen.»
Fon lo Senyor nazareu no solament per la pàtria, mas perquè los santificats y sants, 

axí com los nostres religiosos, nazareus los nomenaven. Nazareu, donchs, lo Senyor se 

nomena, perquè en Nazareth fon la sua concepció y criança, y perquè ell sol 
essencialment és sant, y per la sua gràcia los altres. Y en lo principi de la creixent 
Sgleya los cristians y dexebles nazareus se nomenaven, fins que venint sant Pere en 
Antiochia fon delliberat que de Crist, que vol dir «unctat», cristians se diguessen.

Volgué lo Senyor que en Nazareth, hon fon concebut, lo criassen, per mostrar-nos que 

la sua concepció y conversació florida fon sens original y actual culpa. Diu sant Bernat: 
«Jesús, flor de Jessé, ha volgut la florida pàtria Nazareth, que “flor” se nomena.»

 natzareu] natzareus B. Seguim V.

- Y1 ... nomenaria] Mt 2, 23: Et veniens habitavit in civitate quae vocatur Nazareth: ut adimpleretur quod 
dictum est per prophetas: Quoniam Nazaraeus vocabitur.

 stant ... prudència]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 71a).  |   anàs]  Om.: «cum puero et matre ejus» (VCC, 
71a).  |   Y ... actes]  Cfr. amb el text llatí: «Propter quod Joseph ibidem cum puero securius mansit; quae et 
ipsa terra Israel erat, quia eam Israel incolebat» (VCC, 71a).  |   ab ... Mare]  Add. de Corella (cfr. amb (VCC, 
71a).  |  4-5 Y2 ... nomenaria]  Corella afegeix ací la traducció de la segona part del verset de Mt 2, 23, que en 
l’original llatí apareix més endavant.  |   Senyora]  Corella omet tot seguit «licet in Bethlehem fuerat natus» 
(VCC, 71a); i a continuació: «Ibi enim securius habitare poterat quam in Jerusalem, vel Bethlehem, ubi 
Archelaus manebat» (VCC, 71a).  |  - Diu ... acabassen]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 9, 4 
(PG 57, col. 180). Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Unde Chrysostomus: “Venit 
igitur Jesus in Nazareth, non solum periculi timore, verum etiam patriae amore cogente, scilicet ut securius ibi 
habitaret, et gratius”. Hoc autem factum est ut adimpleretur quod dictum est per Prophetas: Quoniam 
Nazaraeus vocabitur [Mt 2, 23]. Hoc ut, tenetur consecutive, non causaliter, quia prophetia non est causa 
eventus rei, sed eventus est causa impletionis prophetiae» (VCC, 71a-b). Com es pot apreciar, el traductor 
valencià porta a terme dues operacions: d’una banda, omet part de la citació original de sant Joan Crisòstom, i 
de l’altra, hi insereix text que en realitat ja no en forma part. De més a més, obvia la reflexió sobre el sentit de 
la preposició «ut» que conté el text llatí.  |  - Fon ... altres]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el 
passatge paral·lel del text llatí: «Nazaraeus autem Christus est nuncupatus, tam ex loci appellatione, ubi 
conceptus est et nutritus, quam ex sacramento legis, secundum quam Nazaraeus sanctus interpretatur, et 
Dominum omnes Scripturae sanctum dicunt, et testantur. Sicut ergo elegit locum in quo nasceretur, sic et 
civitatem, in qua coadolescens nutriretur. Cujus nomen est indicio, quod essentialiter ipse fons sanctitatis in 
sanctitate nutritus, sanctus sanctorum, quasi Nazaraeus Nazaraeorum, recte dicitur. Nazareth enim flos campi, 
vel germen novellum, vel sanctitas interpretatur, de cujus radice germinis, Sanctus sanctorum, id est 
Nazaraeus, ascendisse legitur» (VCC, 71b).  |  - Diu ... nomena]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de 
tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de sanctis, In annuntiatione B. V. Mariae, sermó III: De 
muliere adultera (Joan. VIII, 3-11), de Susanna (Dan. XIII), de B. Maria (Luc. I, 26-38) (PL 183, col. 0396B). 





Dexa lo Senyor Egipte y ve a Galilea, y en Nazareth habita, donant a nosaltres 
exemple que hixcam de les tenebres de culpa; Egipte «tenebres» significa. Vingam a 
Galilea transmigrant dels vicis en virtuoses obres; anem a Nazareth florint per gràcia, 
perquè aprés en Bethleem atengam lo fruyt de glòria.

[9. DE  LA SOL·LICITUD  DE MARIA AMB  EL  F ILL]

Vengueren les germanes de la verge Senyora y los altres parents y propinqües a veure 

y alegrar-se ab Joseff, ab lo Fill y ab la verge Mare, regraciant {57d} a la divina bondat 
que de tan larch y perillós camí los havia fet delliures. Dins una pobreta casa logada 
vivien Joseff y la sua verge sposa, treballant com havien acostumat viure en Egipte.

No basta enteniment humà ni angèlich poder parlar ni descriure la cura, solicitud y 
ànsia que la verge Senyora portava en servir lo seu Fill, Déu y Senyor nostre, com lo 

tenia en la falda, com lo senyia, com lo pentinava, com li vestia y li adobava aquelles 
pobretes robetes que de les sues mans havia texides y cosides. De li y de lana obrava la 
nostra Reyna les coses a son marit y a son Fill y a la sua persona necessàries. Revelà la 
piadosa Senyora a una devota sua que moltes vegades, tenint lo Fill en la falda, besant-li 
los ulls y la boca, plorant ab piadoses làgremes la sua cara deífica banyava. Hi ab veu 

que les tigres a pietat poguera moure, li deya: «Jesús, Fill de Déu y meu, salut y goig de 
la mia ànima!» Qui pot recordar ni legir sens làgremes aquestes làgremes? Qui pot star 
que en devoció no regale ab record de tan piadoses paraules?

 altres] aleres B. Seguim V.  |   Dins] Diu B. Seguim V.  |   aquestes] aquelles B. Seguim V. El contrast amb el 
text llatí no invalida cap de les lliçons: «Quis haec audiens, vel mente tractans, se a lacrymis poterit 
continere?» (VCC, 71b).

 Egipte ... significa]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 71b).  |  - Vengueren ... Egipte]  Cfr. amb l’original llatí, 
molt més ric en detalls: «Ecce reduximus puerum Jesum de Aegypto. Eo reverso, sorores Dominae, aliique 
consanguinei et amici concurrunt, et ad visitandum eos festinant. Ipsi autem Nazareth remanent, et pauperem 
vitam ducunt. Ubi more solito, Joseph operas fabriles locavit, et Maria filando, et suendo, et alias prout potuit, 
laboravit, ac nihilominus circa filium suum diligens et sollicita fuit» (VCC, 71b).  |  - No ... paraules]  Cfr. 
la traducció certament lliure de Corella amb el text llatí, que atribueix el passatge a sant Anselm, per bé que 
pertany en realitat a Eadmer de Canterbury, De quatuor virtutibus quae fuerunt in beata Maria, ejusque 
sublimitate, c.VIII: Sublimitas beatae Virginis explicatur (PL 159, col. 0585C): «Ut enim ait Anselmus: “Nec 
est aliqua scientia, quae possit penetrare, nec eloquentia, quae possit praedicare, quanta dulcedinis sedulitate 
parvulum foverit, quanta diligentia obsequioque adolescentem, et in robur aetatis provexerit vadentem. Et ut 
ipsamet cuidam dovotae personae revelavit, multoties cum filium suum gremio confoveret, prae nimia 
devotionis dulcedine, caput suum capiti filii acclinans, tantas lacrymas effudit, ut caput et totam ejus faciem 
lacrymis amoris rigaret, et dicebat: O salus et gaudium animae meae! Quis haec audiens, vel mente tractans, 
se a lacrymis poterit continere?”» (VCC, 71b). Com es pot apreciar, el traductor detalla les sol·licituds de la 
Maria cap a Jesús infant que apunta l’original llatí, i afegeix de collita pròpia la informació revelació relativa 
a les confidències de la Mare de Déu.





[10. DE  LES OCUPACIONS  DE L’INFANT JESÚS]

De aquest tornar de Egipte fins que·l Senyor dotze anys acabava no reciten los 
evangelistes alguna cosa ni del Senyor, ni de Josef, ni de la verge Senyora. Però en 
Nazareth una font se mostra, d’on lo infant Jesús portava aygua a la sua verge senyora 
Mare. No tenia altre servent que li ajudàs a les necessitats de sa casa, sinó aquell 
obedient Fill, qui havia creat lo cel y la terra, y a ella, a qui servia, perquè li fos Mare. Y 

aquell qui los àngels de la vista de la sua essència governa y a totes les creatures dóna 
vianda, portava herbes, per los camps les cercava, que menjassen la sua verge Mare y lo 
seu spòs, al qual deya pare. En humilitat volgué nàixer; en humilitat fon lo principi hi fi 
de la sua vida; humilitat vol que aprengam de la sua doctrina, dient: «Apreneu de mi, 
qui só humil de cor y de pensa.»

Diu sant Ancelm: «Contempla piadosa- {58a} ment, ànima devota, lo fadrí Déu, 
Jesús, en Nazareth, com entre·ls altres fadrins pratica, com ab ells va a scola, com aprés 
serveix a la verge Mare y en lo que pot ajuda a Joseff, al qual obehia com a pare.»

ORACIÓ

Jesús benigníssim, qui, nat de Maria verge, volguist fogir en les terres de Egipte, y 

aprés tornar en Galilea: fes-me gràcia, Senyor, que fuja de la mia pàtria, de les mies 
affections y concupiscències, y vaja en Egipte, que «plor» significa, plorant los meus 
pecats y culpes; y a la terra de promissió torne, que és lo stament de la tua gràcia, y en 
Nazareth, «flor», yo floreixca en castedat e innocència, servint en caritatives obres a 

 Josef] Joseff B. Seguim V.  |   aquell] aquel B. Seguim V.  |   a ella] alla B. Seguim V.  |   menjassen] mengassen 
B. Seguim V.  |   spòs] sposa B. Seguim V.  |   aprengam] aprenguam B. Seguim V.  |   só] són B. Seguim V.  |  
 Déu] De B. Seguim V.  |   Nazareth] Nazaret B. Seguim V.

- Apreneu ... pensa] Mt 11, 29: Venite ad me omnes qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos.

- Però ... pare]  Cfr. amb el text llatí: «Dicitur tamen, et verisimile est, quod in Nazareth adhuc est fons 
parvus, ad quem Domina aliquando ibat, et de quo puer Jesus frequenter aquam hauriebat, et Matri 
ministrabat, utpote qui subditus illi erat. Pro summis ergo deliciis, interdum aquam tribuit suae matri, qui dat 
escam omni carni. Ubi etiam herbas in agris collegit, de quibus mater olera conficeret. Faciebat hujusmodi 
servitia matri humilis Dominus; non enim habebat alium servientem, vel juvantem in necessitatibus» (VCC, 
71b).  |  - Diu ... pare]  Sant Anselm de Canterbury, Meditationes et orationes, meditació XV: De 
praeteritorum beneficiorum Christi memoria, de prasentium experientia, et exspectatione futurorum (PL 158, 
col. 786D). Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Nihil vesanitatis aestimes tibi accessurum, si 
eum apud Nazareth puerum inter pueros contempleris, si obsequentem matri, si operanti nutritio assistentem 
intuearis» (VCC, 71b-72b).  |  -, Jesús ... Amén]  En contra de la dinàmica general observada en la 
traducció de les altres oracions, Corella opta ací per oferir una versió bastant lliure que s’allunya del text de 
l’original llatí: «O Jesu mitissime, qui de Virgine natus in partes Aegypti secessisti, et ab Aegypto vocatus, in 
terram Israel rediisti, revoca me, Domine, servum tuum a vultu oculorum tuorum in Aegypto hujus exilii 
projectum, in hujus peregrinationis tenebris exulatum, ab Aegypti partibus, a mundanae conversationis 
tenebris reduc corpore, reduc mente, reduc et voluntate: fac me vitia deserere, et ad virtutes transire et in 
terram promissionis me digneris introducere, modo fide, spe, et charitate, in futuro vero re, specie, 
glorificatione et veritate. Amen» (VCC, 72sc).





Josef, a tu, mon Déu y Senyor, a la tua verge Mare, perquè la tua gràcia me faça digne 
que eternament te loe. Amén.

 Josef] Joseff B. Seguim V.



COM ROMÀS  LO  FADRÍ  JESÚS EN JERUSALEM,  Y COM LO  
TROBAREN EN LO  TEMPLE.  CAPÍTOL  XV

[1. COM  CAL ENTENDRE QUE CRIST CREIXIA]

Lo fadrí Déu Jesús crexia y lo seu cors augmentava, y augmentant se confortava, que 
verdader home era. Y perquè algú no stime que axí com en lo cors crexia en les 

perfections de la ànima, diu lo evangelista que era ple de sapiència, hi que en ell era la 
plenitud de la divina gràcia.

Diu Beda: «Perquè en Jesús la plenitud de la divinitat habitava, per ço era ple de 
sapiència. Y axí, no havia mester ni augmentar ni confortar-se lo Verb etern, Déu, 
eternament naixent del Pare. Però en quant home, lo seu cors crexia, augmentava hi·s 

confortava, però no la sua sacratísima ànima, la qual, de l’instant que fon creada, tingué 
plenitud de gràcia y sciència, que més no·n podia rebre. Y axí, la sciència en ell y la 
gràcia no podien augment pendre. E, si alguna vegada en los sagrats evangelis legim 
que en lo Senyor augmentaven, devem-ho entendre quant a la coneixença dels hòmens, 
que·l Senyor les manifestava segons al loch {58b} y temps convenia.»

Tingué lo Senyor plenitud de totes les virtuts, de tots los dons del Sperit Sant y 
gràcies, excepta fe y sperança, per les quals tingué fermetat y clara intel·ligència, car 

 perfections] perfecions B. Seguim V.  |  sapiència] sapiància B. Seguim V.  |   hòmens] homes B. Seguim V.

- Lo ... gràcia] Lc 2, 40: Puer autem crescebat, et confortabatur plenus sapientia: et gratia Dei erat in illo.

- que ... era]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 72a).  |   sapiència]  Om.: «scilicet quantum ad animam» (VCC, 
72a).  |   gràcia]  Om.: «scilicet quantum ad utrumque» (VCC, 72a).  |  -, Diu ... Mare]  Corella ofereix en 
aquest punt una traducció amb omissions, addicions i reordenament de la informació en què es desdibuixen 
els límits entre el text de Beda i el discurs general de Ludolf. Cfr. amb el text llatí de la VCC: «Unde 
secundum Bedam: “Quia in Christo habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter, ideo puer iste erat plenus 
sapientia, nec secundum hoc indiguit augeri vel confortari, utpote Verbum Dei et Deus, sed in quantum fuit 
homo, erat in eo gratia. Magna enim gratia illi homini Christo donata est, ut ex quo homo fieri coepisset, 
perfectus esset et Deus.” Et secundum eumdem Bedam: “Huic simile est quod scribit Joannes eum plenum 
gratiae et veritatis [Jn 1, 14], eamdem ipse divinitatis excellentiam nomine veritatis, quam Lucas sapientiae 
nomine commendavit”. Habuit quippe Christus plenitudinem omnium virtutum, donorum Spiritus Sancti, 
exceptis fide et spe, pro quibus habuit certam scientiam et firmam possessionem, quia ab instanti suae 
conceptionis beatus fuit. Quoties ergo Christus crescere et confortari, vel tale aliquid agere dicitur, omnia ad 
corpus referuntur. Nam secundum animam ab instanti conceptionis totaliter perfectus fuit, sed hanc 
perfectionem non ostendebat, nisi prout convenientia temporis exigebat» (VCC, 72a). Cfr. encara el text 
ludolfí amb la font original d’aquests fragments de Beda el Venerable, que és In Lucae evangelium expositio, 
l.I, c.II (PL 92, cols. o348A-B): «Puer autem crescebat et confortabatur, plenus sapientia, et gratia Dei erat in 
illo. Notanda distinctio verborum, quia Dominus Jesus Christus in eo quod puer erat, id est, habitum humanae 
fragilitatis induerat, crescere et confortari habebat. In eo vero quod [Col.0348B] etiam verbum Dei et Deus 
aeternus erat, nec confortari indigebat, nec habebat augeri. Unde rectissime plenus sapientia perhibetur et 
gratia. Sapientia quidem, quia in ipso habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter. Gratia autem, quia 
eidem mediator Dei et hominum, homini Jesu Christo magna gratia donatum est, ut ex quo homo fieri 
coepisset, perfectus esset et Deus. Cui simile est, quod Joannes scribit, eum plenum gratia et veritate, eamdem 
ipse divinitatis excellentiam veritatis, quam Lucas sapientiae nomine commendans».





fon perfetament benaventurat de l’instant que fon concebut en lo immaculat ventre de la 
sua verge Mare.

Diu sant Bernat: «Home perfet era Jesús stant clos dins lo verge ventre. Era perfet no 
en edat, mas en sapiència; no en lo cors, mas en l’ànima. No tingué menor sciència 
Jesús concebut dins lo ventre que nat fora del ventre; ni quand chich anava a scola de la 

que tenia gran, quand prycava; aquella mateixa sciència tenia quand plorava en lo 
pesebre que tenia quand los doctors enterrogava en lo temple.»

[2. DE  LES FESTIVITATS LEGALS DELS JUEUS]

Hi seguint la evangèlica letra, anaven Joseff y la verge sposa, com a devots y 
observadors de la Ley, cad·any a Jerusalem en la festivitat de la Pasqua, perquè la Ley 
ohissen, en los sacrificis participassen y les sacerdotals benedictions rebessen. La veritat 
tenien, y encara per humilitat servien a la ombra.

Y devem atendre que les festivitats judaiques, les unes eren contínues y comunes; les 
altres, una vegada l’any venien. Dos eren les contínues: lo disabte, en lo qual de totes 
obres servils cessaven, recordant que aquell dia havia nostre Senyor cessat de les obres 
que havia creades; l’altra era Noemenia, que era lo primer dia de la nova luna, que era 

del mes lo primer dia, que los juheus los mesos lunars conten en recort que nostre 
Senyor Déu creà lo temps, los anys y mesos.

 immaculat] inmaculat B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   nat] nat add. VB. Repetició innecessària.  |  
 devem] deven B. Seguim V.  |   obres] obrea B. Seguim V.

- anaven ... Pasqua] Lc 2, 41: Et ibant parentes ejus per omnes annos in Jerusalem, in die solemni Paschae.

- Diu ... temple]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de 
tempore, De laudibus Virginis Matris, homilia II (PL 183, cols. 0065C-D).  |   no ... lànima]  Cfr. amb el text 
llatí: «animae vigore, non corporis maturitate; integritate sensuum, non corpulentia membrorum» (VCC, 
72a).  |  - ni ... prycava]  Cfr. amb el text llatí: «parvus, quam magnus» (VCC, 72a).  |  - aquella ... temple]  
Cfr. amb el text llatí, que el traductor abreuja: «Sive ergo latens in utero, sive vagiens in praesepio, sive jam 
grandiusculus interrogans legis doctores in templo, sive jam perfectae aetatis docens in populo, aeque perfecte 
fuit plenus Spiritu Sancto» (VCC, 72a). A continuació Corella omet: «De his et ejusmodi habes etiam infra in 
fine hujus capituli» (VCC, 72a).  |   Hi ... letra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 72a).  |   Pasqua]  Om.: «scilicet 
Parasceve» (VCC, 72a).  |  - lo1 ... creades]  El dissabte o sàbat (sabbat o shabat), seté dia de la setmana 
hebrea, és consagrat a Jahvé i, per tant, és el dia sagrat dels jueus, centrat en el descans i la contemplació. 
Com cada dia de la setmana hebrea, s’inicia al capvespre anterior i acaba a la posta del sol del mateix dia. La 
santificació del dissabte, que està prescrita entre els deu manaments que Moisés rebé de Jahvé en el mont 
Sinaí, segons que narren Ex 20, 8-11 i Dt 5, 12-15, té fonament en el repòs diví després de la Creació de què 
dóna compte Gn 2, 2-3: «El seté dia, Déu havia acabat la seua obra. El dia seté doncs, va reposar de tota 
l’obra que havia fet. Déu va beneir el dia seté i en va fer un dia sagrat, perquè aquell dia reposà de la seua 
obra creadora».  |   Noemenia]  La Neomènia era la festa celebrada pels jueus, entre d’altres tradicions 
religioses, el primer dia del mes de l’antic calendari lunar, coincidint amb la primera fase de la llunació, 
consistent en un període de conjunció de la Lluna amb el Sol, durant el qual part de l’esfera lunar visible des 
de la Terra no està il·luminada.  |  - luna ... conten]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 72a).





Cinch eren les altres festes, que una vegada l’any venien: la festa de Pasqua, que a 
quatorze dies de la luna del primer mes celebraven, en recort com foren delliurats de 
Egipte; la segona era Penthecostés, a cinquanta dies de Pasqua, que reberen la Ley en lo 
mont de Sinaý, al cinquantén dia exits de Egipte; la tercera festa era de les Trompes, lo 
primer dia del mes de setembre, que ab buccines y ab corns cridaven, en record que fon 

delliurat Ysac del sacrifici, y en loch seu oferí lo moltó Abraam son pare; la {58c} 
quarta festivitat, de Propiciació, a deu dies del mes de setembre, recordant com vench 
Moysés al poble dient com la ira de Déu era placada de la offensa del vedell que adorat 
havien; la quinta festivitat era de la Cenofegia, que festa dels Tabernacles se nomenava, 
a quatorze dies de setembre, y habitaven en tabernacles y tendes, davall canyes y rames, 

 Cinch] Cich B. Seguim V.

- la ... Egipte]  La festa de Pasqua (o Pesah), que se celebra entre el 15 i el 21 de nissan (mes lunar entre 
març i abril), commemora l’alliberament del poble jueu de l’esclavitud, després que Déu enviara les deu 
plagues a Egipte. Hi conflueixen dues celebracions amb arrels ben antigues: la festa dels àzims, probablement 
d’origen cananeu, en què es menjava pa sense llevat, i la de l’oferiment dels primogènits dels ramats, en què 
el cap de família sacrificava un anyell i amb la sang untava els muntants de les portes; després, l’anyell era 
menjat ritualment. La darrera celebració pasqual de Jesús fou ocasió de la institució de l’eucaristia i va donar 
lloc a la celebració cristiana, en què es commemora la mort i la resurrecció de Crist.  |  - la1 ... Egipte]  La 
Pentecosta (o Šabu’ot), celebració religiosa que té lloc el cinquanté dia després de Pasqua, fou primitivament 
una festa agrària d’acció de gràcies, que es convertí més tard en la commemoració de la promulgació de la 
Llei al Sinaí al cap de cinquanta dies de la fugida d’Egipte del poble jueu. Entre els cristians, la Pentecosta 
significà primitivament els cinquanta dies de la celebració pasqual, per bé que des del s. II passà a significar 
el final d’aquests cinquanta dies, en què es commemorava la vinguda de l’Esperit Sant, perquè, segons els 
Actes dels Apòstols, amb motiu de la celebració de la Pasqua, davallà sobre la comunitat cristiana de 
Jerusalem en forma de llengües de foc, signe de la propagació de l’evangeli a tots els pobles.  |   al ... Egipte]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 72b).  |  4-6 la ... pare]  El Roš ha-šanà, conegut també com a dia del toc del 
shofar o dia del Judici, és la festivitat que se celebra el dia 1 del mes de tishrei, és a dir, el  primer dia de l’any 
jueu, perquè es pensa que és en aquest dia que Déu creà Adam. Amb la festa de l’Any Nou jueu s’inicia un 
cicle de deu dies de marcat caràcter penitencial que conclou amb el Yom Kippur o dia de l’Expiació, en què 
conflueixen la introspecció, el penediement dels mals actes, la preparació per al dia del judici diví i l’oració 
per un any propici. Un dels elements més característics de la celebració és el toc durant la pregària del matí 
del shofar, un instrument musical fet a partir d’una banya de xai que serveix per cridar a la meditació i a 
reprendre el camí de la justícia. L’ús d’aquest instrument per a convocar els fidels en aquesta festivitat està 
prescit en dos llibres del Pentateuc: en Nombres (Nm 29, 1) i en el Levític (Lv 23, 24).  |   de les Trompes]  Cfr. 
amb el text llatí: «Tubarum et Clangorum» (VCC, 72b).  |  - la ... havien]  El Yom Kippur o dia de l’Expiació 
o del Perdó, que té lloc el 10 de Tishrei, és dedicat a la pregària i el dejuni, i marca l’acabament del cicle 
penitencial iniciat el dia del Roš ha-šanà. Ambdues festivitats constitueixen una unitat anomenada Yamin 
Noraim o Dies Terribles, pel fet que són els dies en què es produeix el judici diví i es determina el destí de 
cadascú durant la resta de l’any. La prescripció d’aquesta festivitat queda recollida en Nm 29, 7-11 i 
Lv 23, 26-32.  |  -, la1 ... custòdia]  La  festa de les cabanyelles, també anomenada Sukkōt o Scenopegia, 
era una de les principals solemnitats dels israelites. Se celebrava en el mes de tishrei i durava set dies, durant 
els quals havitaven sota cabanes i branques, en memòria dels quaranta anys en què els seus pares hi havien 
viscut estant al deset, abans d’entrar a la terra promesa. Cadascun d’aquests dies s’oferia en holocaust un cert 
nombre d’animals i un boc en sacrifici. Dos llibres de la Torà prescriuen aquesta festa: Nombres 
(Nm 29, 12-39) i el Levític (Lv 23, 33-43). Els tabernacles eren envelats mòbils que els hebreus feren servir 
de santuari abans de l’erecció del temple de Jerusalem. Segons la descripció bíblica (Ex 25-31), el tabernacle 
constava de dos espais separats per un vel de cuir gruixut: d’una banda, el lloc sant, que contenia el canelobre 
d’or dels set braços, la taula dels pans de l’ofrena i l’altar on es cremava encens o perfums; de l’altra, el 
sancta sanctorum o lloc santíssim, en què es custodiava l’arca de l’aliança amb les relíquies de l’èxode: les 
Taules de la Llei, la vara d’Aaron i el mannà. En l’espai que envoltava el tabernacle, anomenat atri, hi havia 
l’altar dels holocaustos, en què es cremaven els animals en expiació dels pecats, i l’altar de bronze, una 
espècie de vas en què els sacerdots feien les ablucions abans d’entrar al lloc sant.  |   en ... rames]  Cfr. la 
traducció explicativa de Corella amb el text llatí: «in tabernaculis» (VCC, 72b).





recordant com eren stats quaranta anys en lo desert sots la divina custòdia. De aquestes 
festivitats, les tres eren molt solemnes, y duraven set dies: Pasqua, Penthecostés y 
Cenofegia.

Y en aquestes tres eren obligats tots los hòmens, segons manament de la Ley, pujar en 
Jerusalem al temple. Però los qui luny de Jerusalem habitaven, per alguna rahonable 

causa de Penthecostés y de Cenofegia se excusaven; de la Pasqua, sinó per malaltia 
alguna se n’excusava. Aquest manament de la Ley no obligava les dones, ab tot que 
moltes per devoció hi pujaven. Y la senyora verge Mare cad·any hi pujava, majorment 
pujant-hi Jesús, son Fill, regnant Archelaus en Judea. Gran y devota religió mostren, 
que per recel y temor de Archelau no dexen de acabar lo que la Ley mana. Stimaven que 

en multitud de gent tanta passar podien, y que era poch lo temps que y aturaven.

[3. COM CRIST ,  ALS DOTZE ANYS,  PUJÀ A JERUSALEM EL  DIA DE 
PASQUA]

Dotze anys lo Senyor acabava, y pujà a la festa ab Josef y ab la verge Mare, seguint la 
consuetud de la Ley que ell, ans que fos home, havia donada. Prenem rahonable 
exemple que devem acostumar los fills en lo servey de nostre Senyor Déu del temps de 
la puerícia. Treballà lo delicat fadrí Jesús acaminant a peu en edat poca per donar honor 

al celestial Pare. Ell, Senyor de la Ley, a la Ley se obliga, serva la Ley que ell, Déu, 
havia donada. A la Ley obehia per mostrar a nosaltres que siam obedients a tot lo que 
nostre Senyor Déu mana. Si ell, Déu y Senyor, axí les festes serva y solemniza, què 
devem fer nosaltres, servents miserables?

Legim de hun devot religiós monge que ab dejunis y oracions se preparava a rebre les 

festes {58d} y solemnitats del Senyor y de la sua verge Mare, y tant com duraven, tot 
stava transportat en contemplar la història de la festa.

 Josef] Joseff B. Seguim V.  |   contemplar] concemplar B. Seguim V.

- Dotze ... Ley] Lc 2, 42: Et cum factus esset annorum duodecim, ascendentibus illis Jerosolymam 
secundum consuetudinem diei festi.

 al temple]  Cfr. amb el text llatí: «ut appareret coram Domino» (VCC, 72b).  |   que ... donada]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 72b).  |   puerícia]  Om.: «et ad idem facit quod, aliis recedentibus, in loco divini 
cultus remansit» (VCC, 72b).  |  a ... poca]  Cfr. amb el text llatí:  «itineribus longis» (VCC, 72b).  |  - serva 
... miserables]  Cfr. la traducció de Corella amb el llatí, que recorre a una citació de Beda, Homiliae, l.I, 
homilia XII (PL 94, col. 0064D), ignorada en la versió valenciana: «Quia enim Dominus venit ut daret omnis 
perfectionis et humilitatis exemplum, voluit legem, quandiu statum habuit, conservare. Ubi Beda: “Servavit 
ipse legem quam dedit, ut nobis qui homines sumus puri, ostenderet servandum per omnia quidquid Deus 
jubet. Sequamur ergo iter humanae conversationis ejus, si deitatis gloriam delectamur intueri” haec Beda. 
Nos itaque servi, ad exemplum Domini debemus magno studio bonorum operum et praevenire solemnitates, 
et celebrare, ac sollicite divina praecepta observare» (VCC, 72b-73a).





[4. DE  LA CELEBRACIÓ  DE  LES FESTES,  MORALMENT ,  I DE L’EDAT  
DELS DOTZE  ANYS,  MÍSTICAMENT]

Ací prenem instructió salutífera que en los dies de les festes devem anar al temple, no 
a balls, deports y concupiscències y vanitats mundanes, mas que siam ocupats en 
oracions y laors divines y en caritatives obres. Y contra aquells qui fan lo contrari, diu lo 
Senyor per Esaïes: «Les solemnitats vostres y festes té en oy la mia ànima.»

En edat de anys dotze volgué lo Senyor començar a fer manifesta la sua sapiència y 

mostrar lo que tenia del celestial Pare, y què tenia de la verge Mare. Los dotze anys de 
la sua edat figuraven los dotze apòstols, los quals per tot lo món la sua divinitat y 
humanitat denunciar devien. Rectament en lo nombre de dotze la resplandor de perfectió 
manifestar se començà, per lo qual nombre los dotze apòstols y los dotze tribs 
signifiquen de tots los salvats lo nombre.

[5. COM  CRIST  ROMAN  A JERUSALEM SENSE QUE  HO SÀPIEN  ELS 
PARES]

Hi seguint la evangèlica letra, acabats los dies de la solenne festa, romàs lo fadrí Jesús 
en lo temple, tornant-se’n Josef y la verge Mare no a cars, ni per oblit ni per negligència 
de Josef y de la senyora Mare, mas per voluntat y ordinació de la sua infinida sapiència, 
que mostrar volia tantost en la puerícia lo zel que tenia als spirituals negocis. Y, axí com 
havia obehit com a home a Josef y a la senyora verge Mare en pujar ab ells al temple y a 

Déu oferir sacrificis, axí com a Déu en honor de son Pare vol manifestar la sua deífica 
doctrina.

Y no conegueren ni se n’adonaren Josef y la verge Senyora que lo fadrí Jesús en 
Jerusalem romania, pensant que en la companyia dels altres fadrins de la edat sua 
devallava. Secretament volgué lo Senyor romandre, perquè no hagués desobehir la sua 

 divines] devines B. Seguim V.  |   Esaïes] Esaÿes B. Seguim V.  |  solemnitats] solennitats B. Seguim V.  |  en oy] 
on ey B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |  a] om. B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |  
 Josef] Joseff B. Seguim V.  |   oferir] offerir B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |   dels] de les B. 
Seguim V.  |   volgué] volgné V. Seguim B.

 Les ... ànima] Is 1, 14: Calendas vestras, et solemnitates vestras odivit anima mea: facta sunt mihi molesta; 
laboravi sustinens.  |  - acabats ... temple] Lc 2, 43: consummatisque diebus, cum redirent, remansit puer 
Jesus in Jerusalem, et non cognoverunt parentes ejus.  |  - Y ... romania] Lc 2, 43.  |  - pensant ... 
devallava] Lc 2, 44: Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter 
cognatos et notos.

- Ací ... obres]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Moraliter hic instruimur, quod 
specialiter in diebus festivis, quilibet Christianus debet ire ad locum quem elegit Dominus, id est, ad 
Ecclesiam, non ad theatrum, vel tabernam. Debet vacare divinis laudibus, non choreis et vanitatibus. Debet 
insistere eleemosynis, non usuris, vel spoliis. Debet intendere bonis operibus, non commessationibus et 
ebrietatibus» (VCC, 73a).  |   Hi ... letra]  Add. de Corella (cfr. ambVCC, 73a).   |  festa]  Om.: «quae per dies 
octo durabat» (VCC, 73a).  |   Secretament]  «Secreto autem et eis ignorantibus» (VCC, 73a).





verge Mare o dexar les obres spirituals de Déu, son Pare. De ací podem hun salutífer 
document pendre: que no sabent o no volent lo pare y la mare, podem volar al stament 
de religió tranquil·le, acom- {59a} panyant-nos tostemps prudència, y no apartant 
discreció de nostra companyia. Y als qui tals prepòsits enpachen, diu lo Senyor: «Dexau 
los fadrins que a mi vinguen, que de tals és lo meu Regne.»

E si algú demana com Joseff y la solícita piadosa Mare lo Senyor dexaren, los quals 
en lo servir se’n tenien tan gran solicitud y cura, podem lo que diu Orígenes respondre: 
que era loable costum en lo judaich poble, quand a les festivitats pujaven, que 
separadament anaven los hòmens y les dones, perquè, servant castedat y mundícia, los 
sacrificis y ofertes fossen més acceptes en conspecte de la magestat divina. Fins en edat 

de quinze anys, los fadrins anar podien o ab los hòmens o ab les dones. Y axí, per 
descans del camí, anaven cantant cançons religioses de morals costums y de la Ley ben 
ordenades. Stimà Joseff, quand no véu Jesús en la sua companyia, que ab la verge Mare 
venia, y per lo semblant stimà la piadosa Mare.

 companyia] companya B. Seguim V.  |  enpachen] empachen B. Seguim V.  |   sen] se B. Seguim V.  |  
 companyia] companya B. Seguim V.

- Dexau ... Regne] Mc 10, 14: Quos cum videret Jesus, indigne tulit, et ait illis: Sinite parvulos venire ad 
me, et ne prohibueritis eos: talium enim est regnum Dei. Veg. també Mt 19, 14 i Lc 18, 16.

- De ... companyia]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Hinc habetur argumentum, quod filius 
absque cujus praesentia pater et mater vitam possunt transigere, ipsis etiam nescientibus aut nolentibus, potest 
ad religionem et ad statum perfectionis evolare, seque divino cultui mancipare, discretionis judicio comite» 
(VCC, 73a).  |   podem ... respondre]  L’atribució d’aquest argument a Orígenes no figura en el text llatí (cfr. amb 
VCC, 73a).  |   quand ... pujaven]  Cfr. amb el text llatí: «ad festa confluentibus, vel ad propria redeuntibus» 
(VCC, 73a).  |   divina]  Om.: «et ne eorum mixta societate aliquid inhonesti contingeret» (VCC, 73a).  |  
10-11 Fins ... anys]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 73a).  |  - Y ... ordenades]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 73a).





[6. DEL  DOLOR  DE  MARIA PER  LA  PÈRDUA DEL FILL]

Y axí, vingueren spay de hun dia y arribaren, de Jerusalem cinch legües, a una vila 
que·s nomena Albiera, y encara de present se mostra lo loch hon conegué la dolorada 
Mare que Jesús, son Fill, no venia. Primera fon a la posada la verge sposa, solícita, que 
aparellàs lo que era mester per al seu spòs, constituhit en edat antiga, y per al Fill, 
acaminant a peu en edat tan poca. Havia calfat aygua la solícita verge Martha perquè·ls 

lavàs los peus axí com arribassen, y corporal refectió, axí com pobrament podia, los 
aparellava.

Y quand sentia que les gents tornaven, mirava si lo seu spòs y Jesús venien, y aprés 
tornava a la solicitud de la casa. Y stava atenta quand vendrien, fins que mirà venir a 
Josef, y que ab ell Jesús no venia.

Qual lengua tràgica, lamentable, dolorosa porà descriure quin coltell, quina sageta de 
dolor ferí, partí y travesà lo cor, les entràmenes, les medul·les de la ànima de la piadosa 
Mare, quand no véu lo Fill, que ab Josef sperava? Tots los perills, totes les crueldats, 
totes {59b} les morts que may són stades stimà que a son Fill venien a l’encontre. En 
special, recelava que Archelau, fill de Herodes, hagués executat en son Fill, en major 

edat, lo que en ell chiquet infant volia executar son pare.
«Hon és mon Fill? –ab làgremes que dels seus ulls corrien dix a Joseff, entrant per la 

casa–. Hon roman mon Fill? Hon és la mia vida?» Fora de si mateix stigué Josef ohint 

 Josef] Joseff B. Seguim V.  |   no] on B. Seguim V.  |  Josef] Joseff B. Seguim V.  |   may] maya B. Seguim 
V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.

-, Y ... miques]  El traductor valencià amplifica i reelabora el contingut de tot aquest apartat, 
aprofundint el caràcter meditatiu del passatge i incidint en el sofriment de Maria per la pèrdua del fill a través 
de la inclusió de parlaments adolorits que busquen la identificació afectiva i contemplativa del lector. Cfr. la 
traducció corellana amb l’original llatí: «Sic ergo venerunt iter unius diei a Jerusalem sine puero, cum hac 
existimatione quod esset in comitatu virorum vel mulierum. Et cum in sero venissent ad locum ubi hospitari 
debebant, videns Domina ipsum Joseph sine puero, quem cum eo rediisse credebat, dolore vehementi 
concussa cum lacrymis per domos quam decenter poterat sero circuibat, et de ipso puero quaerebat. Joseph 
vero senex, cum fletu eam sequebatur et associabat. Vade et tu semper cum eis et quaere puerum Jesum donec 
invenias. Puero autem a parentibus tunc non invento, qualem quietem habere poterant tu ipse cogita, et 
maxime mater quae ipsum arctius diligebat. Et licet a notis confortaretur, tamen consolari non poterat: quid 
enim erat perdere Jesum? Conspice bene ipsam, et vehementer ei compatere; quia in magna angustia est nunc 
anima sua. Nunquam ex quo nata est usque tunc, fuit in tanta. Non ergo turbemur quando tribulationes 
habemus, cum etiam matri suae non pepercerit Dominus. Ad suos enim eas venire permittit, et per ipsas 
signum suae dilectionis suis ostendit. Tandem Domina in cameram se recludens et ad orationem et planctum 
se convertens per totam noctem illam angustiabatur super dilecto filio suo. Mane vero sequenti, tempestive 
domum exeuntes, eum etiam per circumstantia loca quaerebant, nam reditus per plures vias patebat. 
Circumeundo igitur eum in utraque comitiva requirebant, id est iterum et iterum quaerebant, maxime inter 
cognatos et notos amicos qui in utroque comitatu erant. Quo etiam tunc non invento, mater sine spe 
anxiabatur, et consolari non poterat. Haec diligenter recogita, quantis vulneribus et cruciatibus cor beatae 
Virginis tunc sauciatum fuerat; quae suspiria, quae lamenta, quas anxietates pertulerit, cum quaesitum filium 
non invenit! Jam experiri coepit, qualis esset futurus dolor ejus, de quo praedixit ei Simeon dicens: Tuam 
ipsius animam pertransibit gladius [Lc 2, 35]. Nesciebat Virgo quid ageret, quia thesaurum sibi pie 
commissum a Deo, perdiderat. Unde lamentabiliter potuit dicere illud Genesis: Puer vero non comparet, et 
ego quo ibo? [Gn 37, 30] Considera hic quod beata Virgo de terra sua expulsa et in Aegyptum fugata, in tanta 
tribulatione posita filium non perdidit, sed postquam ad festivitates ivit ipsum amisit: per quod datur intelligi 
quod Jesus saepe in adversitate custoditur, et in prosperitate perditur» (VCC, 73a-b).   |   Albiera]  Al-Bira o 
Al-Bireh, vila palestina situada prop de Ramallah, a Cisjordània, i 15 km al nord de Jerusalem.





les tristes lamentables paraules de la adolorada Mare. No podia excusar-se ni respondre. 
«Anem, spòs, a cercar lo Fill de Déu y nostre, perdut per culpa nostra! Anem a cercar lo 
tresor del rescat de natura humana! Anem a cercar la preciosa margarita que la divina 
bondat nos havia acomanada! Aquest és lo coltell que dix Simeon que la mia ànima 
travesaria.»

Cercà lo seu Fill la trista dolorada Mare a la posada de ses germanes, y a elles y a sos 
nebots demanà si de Jesús, son Fill, sabien alguna cosa. O, dolor que totes les dolors 
passa, perquè perdre Jesús totes les pèrdues passa! Tots los parents, tots los amichs y 
tots los qui ab Joseff y ab la dolorosa Mare tenien coneixença, tots lo cerquen, y cercant 
tots planyen y ploren y pensen com remeyar porien les làgremes de la atribulada Mare.

O, pèrdua de excel·lents misteris y de greus dolors per a la trista sobre totes les tristes 
dolorosa Mare! No perd lo Fill en lo desert ni en lo exili de Egipte, mas perd-lo en la 
festa, en la pròpia pàtria. En les prosperitats de aquest món nos oblidam y perdem a 
Jesús nosaltres, y en les adversitats nos recordam que perdut l’avíem; y treballam 
cercant-lo tres dies, y al quart lo trobam en lo temple. Cercam los tres dies per confesió, 

contrició y satisfacció, y lo quart dia rebem lo sagrament de la eucaristia.
Volgué lo Senyor que sens culpa la sua verge Mare sentís aquesta dolor amarga, la 

major que fins aquell temps havia sentida; y alguna altra no era major, sinó la que 
sperava sentir en lo mont de Calvari. Lo Senyor volgué permetre que la humilitat que 
tant la sua verge Mare sti- {59c} mava, en aquesta pèrdua trobàs loch lo més profunde 

que trobar podia, pensant la humil piadosa Mare qui era lo que perdia; y pogués creure, 
per la sua humilitat profunde, que era aquesta pèrdua per culpa sua, recordant que si li 
hagués dit: «Fill meu, dolça vida mia, devalla ab mi e no t’absentes de la mia vista», que 
l’obedient Fill no desobehira a la Mare que tant honrrava.

May pecador se penedí tant de culpa com la senyora Mare se penedí de no haver dit al 

Fill aquestes paraules; per què, si de hun pecador penident en Parahís gran festa 
celebren, de la Mare de Déu, sens pecat y penident, quina festa celebrar deuen!

Aquell qui·s penit, és conclusió certa: o que ha pecat o quand se penit peca. La verge 
Mare de Déu, Senyora nostra, ni may tingué pecat ni pogué pecar per special gràcia. Y 
axí, no·s podia penedir de alguna culpa, ni menys de bona obra. Però plagué a la 

voluntat de son Fill absentar-se de la sua presència, y que ella, tota humil, mansueta 
coloma, stimàs que era culpa sua, perquè no fos exempta dels mèrits que·ls pecadors 

 dolors] dolora B. Seguim V.  |   pròpia] pròbia B. Seguim V.  |   nos] no B. Seguim V.  |  lavíem] l’avien B. 
Seguim V.  |  treballam] traballam B. Seguim V.  |   profunde] profuude B. Seguim V.  |   Fill] Fil B. Seguim V.  |  
 pecador] pecadar B. Seguim V.  |   qui·s] qui·ns B. Seguim V.  |   pecadors] peccadors B. Seguim V.

- Aquest ... travesaria]  Al·lusió a la revelació que féu Simeó a Maria durant la presentació de Jesús al temple, 
segons el passatge evangèlic de  Lc 2, 35. El dolor generat per aquesta revelació, que anuncia el que després 
sofrirà Maria en la mort i passió del seu fill, és considerat en la tradició cristiana el primer dels set dolors de 
la Mare de Déu, que constitueixen un estímul i una font de riquesa contemplativa. 





atenyen quand de sos pecats se peniden. Y de tal penitència los àngels en Parahís se 
alegren.

Volgué Jesús, son Fill, Déu y Senyor nostre, ella, potentíssima advocada nostra, sentís 
la dolor que·ls penidents tenen, o tenir deuen, quand, perdent la gràcia, a Jesús, son Fill, 
perden. Y axí, puys ha sentit la dolor de nosaltres, la nostra causa ab major instància 

advoque; ab major cura treballa y visita lo metge lo malalt de la malaltia que ell en si ha 
experimentada.

Entre les altres rahons y causes de la absència del Senyor a la sua verge senyora 
Mare, una alta, subtil y devota los doctors hi assignen: manifesta experiència nos mostra 
que si en aquesta present vida amam alguna cosa, quand ne tenim possessió pacífica 

adorm-se la nostra amor hi·s fa tèbea, smortida, sens algun exercici; e si lo que amam de 
nosaltres hun poch se lunya, la nostra amor se desperta y en amorosos desigs se inflama, 
{59d} sospira y treballa, y exquisites vies cerca per cobrar lo que no stimava se pogués 
perdre. Y aprés, quand ho cobra, ab ferventíssima amor ho abraça, y de continu stà la 
sua ànima atenta, inflamada y solícita com no u puga tornar a perdre. Tots los seus actes, 

tot lo seu cor, tota la voluntat y pensa del bé perdut y cobrat nunqua separa.
Volgué Jesús, Déu y Senyor nostre, tots aquests inflamats, ardents y fervents exercicis 

de amor passassen, y s’aturasen en lo cor inflamat de caritat de la sua verge Mare, 
perquè totes les perfections en sobiran grau de totes les creatures en ella, sacratíssima, 
ajustades resplandeixquen com a spill de diamant munde, sens màcula, en lo qual tots 

los sants del Novell y Vell Testament mirar se puguen. Hi volgué lo Senyor benigne, per 
la dolor de la sua verge Mare, mostrar a nosaltres que molt nos ama, que si·l perdem per 
nostra culpa no·l podem trobar sinó ab dolor y en lo temple, enmig de la Sacra 
Escriptura.

Y tornant a la història evangèlica, ja les tenebres de la nit la terra cobrien y de 

Jerusalem algú no venia, y Josef y la plorosa Mare Jesús no trobaven, trists, 
desaconsolats, plorosos, adolorats y lamentables; prudència, fortitud y t[em]perança 
portaven en sa companyia.

Y no s’oblidà Josef en semblants paraules aconsolar la sua verge sposa: «Reyna de 
misericòrdia, consolació dels miserables y dels aperduats refugi, Mare de Déu verge, 

stimada sposa de mi, indigne, inútil servent vostre, prudentíssima sobre totes les 
vèrgens, no vullau que l’oli se apague en la làntia de vostra vida. Si vós moriu y vostre 
Fill no·s troba, perduda és natura humana. Si vós no·l trobau, qui serà que trobar lo 
puga? Vós lo trobareu, piadosa Mare, qui l’haveu fet devallar del cel en la terra, hi 

 que] en add. B. Seguim V.  |   puga] pugua B. Seguim V.  |   Volgué] Volgné B. Seguim V.  |   passassen] 
passassem VB. Esmenem la persona del verb atenent al sentit del passatge.  |  inflamat] inflamau B. Seguim V.  |  
 Novell] Nonell V. Seguim B.  |   perdem] perden B. Seguim V.  |   podem] poden B. Seguim V.  |   Escriptura] 
Scriptura B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |   dels] del B. Seguim 
V.

 aperduats]  Que vaguen perduts (DCVB, s.v. aperduat). 





l’haveu trobat perquè tots lo trobàssem. Y ara·l cobrareu, que no·s pot perdre aquell qui 
és vengut perquè natura humana no·s perda. Anem, alta Reyna, a la nostra posada, 
perquè prenga corporal refectió la vostra affligida {60a} persona, que, venint lo dia, per 
a cercar lo Fill tingau virtut y força.»

Delliberà la prudentíssima Verge obehir lo que Josef prudentment li consellava, y 

vench acompanyada del seu spòs a la posada, y segué’s ab Josef a la taula, ab aquella 
pobreta vianda que de les sues mans per a son Fill tenia aparellada, mesclant làgremes, 
sanglots y sospirs en lo poch que menjava. Y lo seu spòs Josef, axí en lo menjar com en 
lo plànyer li feya companyia; però ensemps la divina magestat loaven y benehien, y 
suplicaven que·ls fes dignes que Jesús poguesen veure.

Retragué’s en una cambra la trista dolorada Mare, que no pres més vianda de aquella 
que havia mester per a la vida fins que pogués son Fill veure, y elevada la sua angèlica 
pensa en los divinals misteris, a tal oració féu principi: «Omnipotent Déu infinit, alt, 
inmens, sobreexcel·lent, inexcrutable, amagats són los teus juhins a les tues miserables 
defectuoses creatures, sinó quand la tua inmensa bondat los revela; y la major 

coneixença que de tu podem atényer és conéixer la nostra ignorància. Tu, Senyor, bo, 
placable, misericorde, no per mèrits meus, que mèrits alguns, y menys los meus, 
meréxer no u podien, has volgut que sia mare de aquell mateix Fill de qui eternament 
est tu Pare, lo qual has promés a tots los patriarques y profetes.

»Yo, indigne, l’é perdut per culpa mia. Si per mi no só mereixedora que·l me tornes, 

cobren-lo aquells als quals del principi del món tu, Veritat infal·lible, l’às promés ab 
multiplicades profecies, figures y sacrificis. L’àngel, Senyor, me dix per part tua que yo 
havia trobat la gràcia que Eva, mare nostra, havia perduda. Perdent mon Fill la he 
perduda; no la perden aquells per los quals yo la tenia! Torna’m, piadós Senyor, lo Fill 
teu y meu, perquè·l món no·s perda, que no és tan gran cosa, ara que és mon Fill, lo 

tornes a la Mare, com fon excel·lent gràcia, ans que fos mon Fill, que·l me donist 
perquè l’engendràs home, les claustres de la mia virginitat concebent y parint tostemps 
{60b} closes.

»Y tu, unigènit Fill meu, que les mies paraules scoltes, car la tua divinitat tot loch 
comprén y umple, hages pietat de les làgremes de la tua dolorada Mare. No vulles que 

de present totes les scampe, perquè a la gran necessitat del mont de Calvari me’n resten. 
Hon vols que·t cerque, Fill meu, goig y alegria mia? Tu, misericorde Senyor, ans que 
fosses mon Fill me has trobada; ara que est mon Fill, fes-me gràcia que yo trobar te 
puga. Tu, piadós, trobes als qui·t cerquen; troba aquesta trista desconsolada mare tua, 
qui ab tanta dolor te cerqua.

 Josef] Joseff B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |  aquella] aquellla B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. 
Seguim V.  |   trista] triga B. Seguim V.  |  pres] aprés B. Seguim V.  |   meréxer] mereier V. Seguim B.  |  
 indigne] idigne B. Seguim V.  |   Tornam] Torna’n B. Seguim V.  |   closes] coses B. Seguim V.  |   del] de la 
B. Seguim V.  |   que·t] qui·t B. Seguim V.  |   est] és B. Seguim V.





Axí passà aquella dolorosa nit en oració, en làgremes, sospirs, dolors y angústies. Y 
vengut lo dia, la trista Mare y lo spòs Josef fins en la nit Jesús cercaren. E si algú 
demana que, [si] la Senyora nostra sabia que son Fill, Déu, no·s podia perdre, com ab 
tanta dolor lamentava y planyia, respon Orígenes que la piadosa Mare tenia axí la sua 
pensa aplicada en la absència de son Fill dolorosa que alguna altra cosa no pensava ni 

pensar volia. Y, encara que pensàs que son Fill, Déu, no·s podia perdre, gran era la dolor 
que per la sua absència la feya trista, axí com nosaltres, quand studiam la Sacra 
Scriptura y no trobam la veritat que desijam entendre, bé sabem que no és perduda, però 
no dexam ab gran treball y diligència supplicar la divina bondat que la’ns mostre.

Cerquà lo segon dia la piadosa adolorada Mare lo absent Fill en la mateixa vila, y 

delliberà ab lo seu spòs Joseff que·n l’altre dia a Jerusalem tornasen.
Era romàs en Jerusalem, axí com diu la evangèlica història, lo Fill Déu, Jesús, absent 

de la sua verge Mare. Y descriu sant Bernat en aquells tres dies quina fon la sua vida: 
stava tot lo dia enmig dels doctors en lo temple, conferint humilment de la Ley en la 
Scriptura Sacra, mostrant com era vengut lo temps del rey Messies. Y aprés, hora tarda, 

com hun pobrellet miserable acostava’s a la porta de alguna casa, hon sabia li donarien 
almoyna, y ab molta humilitat la demanava. Y prenia {60c} aquell troç de pa que li 
donaven, y tornava-se’n als porches del temple, y ab aygua sola y pa tot lo dia passava.

Diu sant Bernat: «Perquè tu, humil Senyor, a totes les nostres misèries devallasses, y 
les calamitats de natura humana totes les prenguesses, axí com hun mínim pobre entre·ls 

pobres, per les portes troços de pa acabtaves. Plagués a la bondat tua yo pogués servir a 
tu, mon Déu y Senyor, a la tua pobreta taula, y aprés de tu, dinar-me de les tues 
miques.»

 Josef] Joseff B. Seguim V.  |   planyia] planya B. Seguim V.  |   absència] abscència B. Seguim V.  |   trobam] 
troban B. Seguim V.  |   treball] traball B. Seguim V.  |   delliberà] deliberà B. Seguim V.  |   verge] verga V. 
Seguim B.  |   temps] tmeps B. Seguim V.  |   humilitat] aumillitat B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  
 miques] minques B. Seguim V.

- Era ... Mare] Lc 2, 43: consummatisque diebus, cum redirent, remansit puer Jesus in Jerusalem, et non 
cognoverunt parentes ejus.

- Era ... miques]  En funció d’una reordenació cronològica dels continguts, Corella tradueix en aquest 
punt aquest passatge, que es correspon amb l’apartat quinzé («Christus mendicasse asseritur in hoc triduo») 
de l’ed. de Rigollot. Cfr. la traducció amb l’original llatí: «Sed quid fecit puer Jesus, in illo triduo? Conspice 
eum, attende quomodo se ad aliquod hospitale pauperum reducit, et cum verecundia se ibi hospitari petit, et 
ibi cum pauperibus Jesus pauper hospitatur, et comedit. Mendicat etiam ostiatim cum pauperibus, quod et 
alias quandoque fecisse creditur. Unde Bernardus, hoc quaerens a Domino, eum alloquitur. “Domine, inquit, 
quis te in triduo sustentavit? Et respondet sibimet sic dicens: ut te, Domine Jesu Christe, nostrae paupertati 
per omnia conformares, quasi unus in turba pauperum stipendia per ostia mendicans quaesisti. Quis dabit 
mihi buccellarum illarum mendicatarum participem fieri, et illius sacri edulii reliquiis saginari?” haec 
Bernardus. Conspice eum etiam inter doctores vultu placido, sapienti, et reverenti, et quomodo eos quasi 
ignorans interrogat, et audit: quod ex humilitate facit, et etiam ne illi super mirabilibus responsis ejus 
verecundarentur» (VCC, 75b). El passatge atribuït a sant Bernat prove en realitat del pseudo-Bernat (Aelred 
de Rievaulx), Tractatus de Jesu puero duodenni (PL 184, cols. 0853D-0854A).





[7. DEL  MOTIU PER  QUÈ TROBEN  A  CRIST  DESPRÉS DE  TRES DIES]

Hi seguint la evangèlica letra, lo terç jorn, la dolorada Mare y lo seu spòs a Jerusalem 
tornaren, y aquella nit alguna cosa de Jesús no saberen. De matí, al quart dia, vengueren 
al temple, perquè devotament la divina bondat pregassen, offertes offerissen, vots 
prometessen, que·l Fill, Jesús, tan plorat hi desijat, poguessen veure.

Considera, ànima devota, ab quines làgremes, dolors y angústies tornà a Jerusalem la 

piadosa Mare. Y, discorrent, de Salamó tots los càntichs anava dient. Y plorava, y 
plorant deya: «He cercat aquell a qui ama la mia ànima; he’l cercat y no·l trobe. 
Circuhiré la ciutat per los carrers y places, y cercaré aquell a qui ama la mia ànima.»

Lo quart dia de matí, entrant per lo temple la dolorosa Mare ab lo seu spòs, qui 
l’acompanyava, véu enmig dels doctors Jesús, son Fill, segut, que tots lo miraven, tots 

lo scoltaven, tots se maravellaven de la sua prudència y de les sues respostes. Diu lo 
evangelista que·ls ohia hi·ls enterrogava.

No·l trobà entre·ls parents ni en les places, mas en lo temple, en la casa de son Pare, 
loch deputat a oració y a doctrina. Lo bon Fill de bon grat stà en la casa de son Pare. Y 
axí, aquell qui sovint stà en la sgleya, és senyal que nostre Senyor Déu és son Pare; y, 

per lo contrari, aquell qui en lochs deshonests lo troben, és senyal que és fill del diable.

[8. DELS ACTES DE  CRIST AL  TEMPLE]

Troba’l la piadosa Mare no axí com altres fadrins se troben, discorrent per lo temple, 
mas enmig dels doctors troba la font {60d} de sapiència. Stà enmig, perquè millor ohir 
los puga y a tots enterrogar y respondre. Són tots los seus actes de humilitat exemple. 

 offerissen] offeriffen B. Seguim V.  |   humilitat] humillitat B. Seguim V.

- lo1 ... tornaren] Lc 2, 45: Et non invenientes, regressi sunt in Jerusalem, requirentes eum.  |  - He ... 
ànima] Ct 3, 2: Surgam, et circuibo civitatem: per vicos et plateas quaeram quem diligit anima mea: quaesivi 
illum, et non inveni.  |  - Lo ... enterrogava] Lc 2, 46: Et factum est, post triduum invenerunt illum in templo 
sedentem in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem eos.

 Hi ... letra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 73b).  |   y ... saberen]  Cfr. amb el text llatí: «a qua per unam 
dietam recesserant, ibidem eum requirentes» (VCC, 73b).  |  2-4 De ... veure]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
73b).  |   Y ... dient]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 73b).  |   trobe]  Om.: «scilicet inter cognatos et notos. 
Surgam ergo eundo de loco ad locum» (VCC, 73b).  |  - Lo ... enterrogava]  Cfr. amb el text llatí, que 
interpreta la trobada de Jesús al cap de tres dies com una figura de la resurrecció, seguint sant Ambròs de 
Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 1575B): «Et post triduum amissionis ejus, in quo 
praefiguratum est triduum mortis ejus, in quo credebatur amissus, quarto die mane, invenerunt eum in templo, 
ut secundum Ambrosium daret indicium, quia post triduum triumphalis passionis resurgeret, qui credebatur 
mortuus, et tunc cum gloria immortalitatis est inventus» (VCC, 73b).  |  - No·l ... doctrina]  Cfr. la 
traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Invenerunt ergo eum in templo, in loco utique devoto, in 
loco Dei sancto. Non invenerunt eum in theatro, aut foro, vel ludo, sicut solent pueri inveniri, sed in loco 
deputato doctrinae sacrae et orationi» (VCC, 73b).  |   en ... deshonests]  Cfr. amb el text llatí: «in taberna» 
(VCC, 73b).





Primer los hou, diu lo evangelista, aprés los enterroga. Perquè humilment mostrar los 
puga, primer scolta que no responga, per donar-nos exemple que siam primer dexebles 
que mestres.

Enterroga’ls, com a Déu, del que dins si pensaven, y respon ab tanta prudència que 
vehement tots se maravellaven, que jamés no era stat en tan poca edat hun fadrí tan 

prudent y ab tanta sciència. Y per ço diu lo evangelista que fora de si quasi staven los 
doctors per maravella.

Diu Beda: «Per mostrar que era home, humilment los doctors scolta; per mostrar que 
era Déu, subtilment los enterroga.»

Maravellaven-se los doctors gentils quand miren la verdadera moral filosofia dels 

nostres sacres evangelis. Y axí·s maravellaven en Athenes, quand lo Apòstol prycava.

 hou] hon VB. Esmenem l’error gràfic.  |   hun] hon B. Seguim V.  |   prycava] preÿcava B. Seguim V.

- fora ... maravella] Lc 2, 47: Stupebant autem omnes qui eum audiebant, super prudentia et responsis ejus.

 enterroga]  Om.: «Ille doctores interrogat in templo, qui Angelos docet in coelo. Ille doceri interrogando 
voluit, qui verbum scientiae ipsis suis doctoribus ministravit. Interrogabat non quia indigeret, vel ut 
addisceret, sed ut nobis addiscendi et zelandi Scripturas sacras formam daret, et ut ea quae non intelligimus 
interrogare non erubescamus, de quo tamen erubescunt multi superbi, eligentes potius in errore permanere, 
quam instrui» (VCC, 74a).  |  - per ... mestres]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb llibertat: 
«docens quod etiam homines docti promptiores debent esse ad audiendum, quam ad docendum. Quia qui 
prius respondet quam audiat, stultum se esse demonstrat» (VCC, 74a).  |  - Enterroga’ls ... maravella Cfr. la 
traducció de Corella, que resumeix i reordena part del contingut, amb el text de l’original llatí: «Ad 
probandum etiam quod Deus esset, eosdem homines subtiliter interrogat, et eis sapienter respondet, ita ut 
audientes inde stuperent. Unde dicitur: Stupebant autem, id est, valde mirabantur, omnes qui eum audiebant 
super ejus prudentia, interrogando et opponendo, et in responsis solvendo; quia alias inauditum fuerat, quod 
puer talis aetatis tam sapienter locutus esset. Stupor quippe est vehemens admiratio rei omnino inconsuetae, 
et sic fuit hic: audivit enim humiliter, quaesivit prudenter, et respondit sapienter, cum tamen esset puer. Ipse 
interrogabat, ipse respondebat, ipse suas et illorum quaestiones solvebat, morem agens peritissimi magistri, 
qui nunc interrogando, nunc respondendo discipulos instruit» (VCC, 74a).  |   vehement]  Amb vehemència.  |  
- Diu ... enterroga]  Beda el Venerable, Homiliae, homilia XII: In dominica prima post Epiphaniam (PL 94, 
col. 0065C).   |  - Maravellaven-se ... evangelis]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: 
«Stupebant autem videntes ejus infantiam, et tamen sic sublimia loquentem; videntes eum corpore et aetate 
parvum, sed interrogationibus et responsis magnum; hominem et non Deum considerantes, et inter alta quae 
audiunt, et infirma quae vident dubia admiratione turbantur. Nos autem non cum senioribus Judaeorum, super 
prudentia et responsis ejus stupeamus, neque miremur; sed ipsum verum Deum verumque hominem esse 
credamus, a quo est omnis sapientia, et cum quo fuit semper et est ante aevum, scientes secundum 
Prophetiam quod sic parvulus natus est nobis, quod permanet Deus fortis» (VCC, 74a).  |   Y ... prycava]  Sant 
Pau de Tars (Tars, c.7- Roma c.67), conegut també com a Apòstol dels Gentils, pel fet que va rebre l’encàrrec 
de predicar l’evangeli als qui no professaven la religió jueva, és una figura clau de l’Església primitiva, atesa 
la seua contribució a la difusió del cristianisme arreu del món grecoromà. El llibre dels Fets dels Apòstols i 
les diverses cartes que va escriure, conegudes com a epístoles paulines, ens informen tant de les dificultats 
sofertes durant les missions com de l’eficàcia del seu apostolat. El mateix llibre dels Fets dels Apòstols, que 
recull les vicissituds de la missió de sant Pau a Atenes (Ac 17, 16-34), dóna compte de l’estupefacció dels 
atenesos davant la predicació paulina a què al·ludeix ací Corella. De fet, quan els anuncia Jesús i la 
resurrecció, li manifesten obertament l’estranyesa que generen les seues paraules: «Podríem saber què és 
aquesta doctrina nova que tu ensenyes? Ens fas sentir coses que ens resulten estranyes, i voldríem saber què 
vol dir tot això» (Ac 17, 19-20).





[9. COM  MARIA  PREGUNTA AL SEU FILL PER  QUÈ HAVIA ROMÀS AL 
TEMPLE]

Axí com fon impossible la dolor de la atribulada Mare descriure, axí és impossible 
poder explicar la sua immensa alegria havent trobat lo Fill, y que axí reverentment 
aquells reverents lo tractassen. Alegrà’s lo Fill quand véu la sua verge Mare, y presa 
dels doctors humil licència, vench com obedient Fill perquè les mans li bese. No podia 
star de peus la cansada Mare, y prenent lo Fill en la falda, aprés que li ha besat la boca, 

los ulls y la cara, corrent los seus ulls làgremes dolces y alegres, ab hun sospir de la 
dolor passada, mirant aquella deífica venusta cara, diu-li: «O, Fill!, per què·ns has donat 
tan gran dolor hi angústia? Mira ab quanta dolor ton pare e yo te havem cercat tres dies. 
O, dolç Fill, vida de la mia vida, benigníssim, desiderable! Com les tues entràmenes de 
pietat, per les quals est devallat del cel en la terra, han pogut comportar que sies stat 

absent de aquesta serventa Mare tua, que és certa cosa més ama la tua vida que la sua? 
Si tu, Fill y ànima mia, ací volies romandre, per què no·ns ho deyes?, y ton pare e yo no 
sentírem {61a} la extrema dolor que havem sentida».

Diu sant Bernat: «O, dignitat excelsa!, qual dels majors àngels a Jesús, Déu y home, 
gosara dir aquestes paraules? Prou tenen los àngels y largament los basta, que són 

- O ... dies] Lc 2, 48:  Et videntes admirati sunt. Et dixit mater ejus ad illum: Fili, quid fecisti nobis sic? 
ecce pater tuus et ego dolentes quaerebamus te.

-, Axí ... temple]  Cfr. amb el passatge paral·lel de l’original llatí, traduït per Corella amb llibertat: «Et 
parentes ejus, videntes eum in templo, in medio doctorum sedentem, admirati sunt [Lc 2, 48], valde propter 
rei inexperientiam; quia nunquam fecerat rem talem vel similem. Mater autem ejus, quasi reviviscens, 
exhilarata Deo gratias egit immensas. At puer Jesus, videns matrem, venit ad eam; quem ipsa suscipiens et 
dulciter osculans, ac deinde respiciens in faciem ejus decoram, dixit ad illum: Fili, quid fecisti nobis sic? 
Quasi diceret: desideratissime Fili, quare hoc fecisti, ut, nobis ignorantibus et nescientibus hic remaneres? 
Qui tam dilectae, et tam diligenti matri tantam materiam doloris inferre potuisti? Peto, Fili, hoc mihi indicari, 
ut dolor meus ex hac re conceptus, valeat mitigari. Quem Virgo mater per triduum anxio dolore quaesierat, 
post inventionem inter moerorem et gaudium posita, pia correctione increpavit. Joseph autem, licet pater ejus 
diceretur, non fuit ausus illum arguere, cum firmiter crederet ipsum Dei Filium esse, sed mater, ex maxima 
dilectione quam habebat ad filium quem sic quaerebat, sic arguebat illum, quia amor excellens nescit modum. 
Loquitur ergo ipsa, et non Joseph: quia in ea fuit major doloris affectus. Unde Gregorius: “Maria, maternis 
affecta visceribus quasi cum lamentis inquisitionem dolorosam ostendit, et omnia sicut mater fiducialiter, et 
humiliter, et affectuose exprimit dicens: ‘Fili, quid fecisti nobis sic?’” Unde et Anselmus: “Quid si duodenem 
per triduum cum matre quaesieris? O quanta copia fluent lacrymae, cum audieris matrem dulci quadam 
increpatione filium verberantem et dicentem: ‘Fili, quid fecisti nobis sic?’” Vel posset dici quod non fuit 
increpatio, sed pia de ejus absentia conquestio. Ecce pater tuus, scilicet nutritius, et ego dolentes, scilicet de 
amissione tua et absentia, quaerebamus te, cujus praesentia est nobis dulcissima» (VCC, 74a-b). El passatge 
omés de sant Anselm prové del Liber meditationum et orationum, meditació XV: De praeteritorum 
beneficiorum Christi memoria, de praesentium experientia, et exspectatione futurorum (PL 158, 
cols. 0786D-0787A). No ens ha estat possible localitzar el passatge atribuït a sant Gregori.  |  -, Diu ... 
companyia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 74b). Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, 
ac de diversis, Sermones de tempore, De laudibus Virgnis matris, homilia I (PL 183, cols. 0059D-0060A): «O 
si [alias, quod si] et cujus est mater attendas! quo te tua super ejus mirabili celsitudine ducet admiratio? 
Nonne ad hoc, ut te videas nec satis posse mirari? Nonne tuo, imo Veritatis judicio, illa quae Deum habuit 
filium, super omnes etiam choros exaltabitur angelorum? Annon Deum et Dominum angelorum Maria suum 
audacter appellat filium, dicens: Fili, quid fecisti nobis sic? (Luc. II, 48.) Quis hoc audeat angelorum? Sufficit 
eis, et pro magno habent, quod cum sint spiritus ex conditione, ex gratia facti sunt et vocati angeli, testante 
David: Qui facit, inquit, [Col.0060A] angelos suos spiritus (Psal. CIII, 4). Maria vero matrem se agnoscens, 
majestatem illam, cui illi cum reverentia serviunt, cum fiducia suum nuncupat filium. Nec dedignatur 





sperits per natura y àngels per gràcia, que vol dir núncios, tramesos per los grans 
misteris quand Déu pres la carn humana. Però Maria, coneixen[t] que és Mare, al 
Senyor dels àngels y a Déu, qui l’avia creada, gosadament li parla, y com a mare par que 
l’increpa. O, dignitat de dona! O, humilitat divina sens exemple ni companyia!»

Josef no parla: fel servent y prudent, mira y scolta; considera que no és son pare. La 

Senyora verge major dolor tenia, y era Mare: maternal amor hi la dolor passada, quasi 
spirant, li feya dir tals paraules, ab temor y recel que no·l tornàs a perdre. Són aquestes 
les primeres paraules que la piadosa Mare al Fill, Jesús, parla, de aquelles que los 
evangelistes reciten, y les primeres que·l Senyor parla a la sua senyora Mare. De Joseff 
no legim que haja parlat en tot lo discurs dels sagrats evangelis.

Ab dolor han cercat lo Senyor Joseff y la sua verge sposa, y axí cercant lo trobaren en 
lo temple.

[10. DEL  DOLOR  DE  L’ÀNIMA QUE PERD  A CRIST  I  DE  LA MANERA  EN  
QUÈ EL DEU CERCAR , MORALMENT]

Diu sant Bernat: «Prenem exemple nosaltres que ab dolor de nostres peccats cerquem 
lo Senyor en la Sgleya per lo sagrament de penitència.»

Pare de Jesús nomena a Joseff la verge senyora Mare, quasi dient: «No ha tengut 

menys dolor lo meu spòs Joseff verge de la tua absència que si fos ton pare.» Hi encara 
li diu pare, que axí com a fill a Jesús nodria, y lo Senyor com a pare lo guardava. Hi més 

 tramesos] tramessos B. Seguim V.  |   companyia] companya B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |  
 primeres] primers V primeras B. Esmenem la lliçó.  |   peccats] pecats B. Seguim V.  |  cerquem] cerquen B. 
Seguim V.

nuncupari Deus quod esse dignatus est».
- Josef ... evangelis]  Encara que amb molta llibertat, sembla que Corella transposa ací aquest fragment, 
que figura en l’original llatí en l’apartat desé («Moraliter, dolor animae quae Christum perdidit; et modus quo 
debet eum quaerere») de l’ed. Rigollot: «Et nota quod nunquam legimus Joseph Domino fuisse locutum, sed 
hoc Virgini dimittebat; quia ad ipsam, sicut ad veram matrem, magis pertinebat» (VCC, 74b).  |  - Diu ... 
penitència]  El traductor valencià atribueix erròniament aquest passatge a sant Bernat; en realitat, el fragment 
atribuïble a l’abat de Claravall és el que segueix aquest en l’original llatí, i que Corella omet. Cfr. amb 
l’original llatí: «In quo moraliter instruimur; quod dolere debemus cum Jesum, id est salutem aeternam, 
amittimus, quod per peccatum fit, cum peccamus. Et tunc eum quaeramus per triduum poenitentiae, scilicet 
per contritionem cum dolore, per confessionem cum pudore, per satisfactionem cum labore, et reinveniemus 
eum. Sed heu! multi plus dolent de amissione rerum transeuntium, quam de amissione aeternae salutis suae et 
aliorum. Unde Bernardus: “Cadit asina, et est qui sublevet; perit anima, et non est qui succurrat”» (VCC, 
74b). El passatge bernardià està pouat de l’obra De consideratione ad Eugenium, l.IV, c.VI (PL 182, 
col. 0786B).  |  -, Pare ... terra]  Cfr. la traducció de Corella amb l’exposició rimada que ofereix en 
aquest punt el text llatí: «Sacrata Virgo patrem ejus appellat Joseph, tum propter Judaeorum suspicionem, tum 
propter ejus educationem, tum propter genealogiae explicationem» (VCC, 74b).





lo nomena pare: perquè·ls juheus no prenguessen scàndel, los quals no eren per a creure 
que Jesús tingués mare sens pare en la terra.

[11. DE  LA RESPOSTA  DE CRIST]

Respòs lo Senyor a la sua verge senyora Mare: «Què és açò que·m cercàveu? No 
sabíeu que és mester que yo sia en les coses y negocis de mon Pare? Y per ço no 
m’haveu trobat aquests dies, perquè no·m cercàveu en la casa de mon Pare.» Quasi 

dient: «És major rahó que sia en lo que ma- {61b} na mon Pare Déu, qui eternament me 
engendra, que no en lo que tu vols, qui temporalment me has engendrat home, y en lo 
que vol lo teu spòs, creatura mia, qui ab mi no té algun deute.»

[12. COM  HOM  HA D’ANTEPOSAR  DÉU  ALS PARES]

Ab tot que lo Senyor molt amava hi honrrava a Joseff y a la sua verge senyora Mare, 
però principalment volia honrrar a Déu etern, son Pare, donant-nos exemple que la 

honor divina deu ésser principal en totes les nostres obres.

 cercàveu] cercaven B. Seguim V.  |   sabíeu] sabeu B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «Nesciebatis» (VCC, 
74b).  |  coses] toses B. Seguim V.  |   aquests] aquestes V. Seguim B.

- Respòs ... Pare] Lc 2, 49: Et ait ad illos: Quid est quod me quaerebatis? nesciebatis quia in his quae 
Patris mei sunt, oportet me esse?

 terra]  Tot seguit, en l’original llatí figura el text que hem reproduït més amunt (veg. nota p. 288,5-10); i, a 
continuació, aquest passatge següent, que el traductor valencià omet: «Quaerendus est Jesus socialiter cum 
Maria et Joseph, quod notatur cum dicitur: Pater tuus et ego. Joseph enim interpretatur augmentum, et 
significat opera bona quae semper debent augeri. Maria interpretatur illuminata, et significat fidem quae est 
illuminatio mentis; interpretatur et stella maris, et significat charitatem, quia sicut ceteris stellis occidentibus 
illa non occidit, sic ceteris virtutibus deficientibus illa non deficit. Cum tali igitur societate Jesus est 
quaerendus: scilicet cum fide bona, operatione sollicita, et charitate succensa, et tunc invenietur. Si enim 
alterum istorum defuerit, inveniri non poterit. Debet etiam quaeri lacrymabiliter, quod notatur ex eo quod 
Virgo dixit: dolentes quaerebamus te» (VCC, 74b).  |  - Respòs ... deute]  Cfr. la traducció resumida de 
Corella amb el contingut del passatge equivalent de l’obra de Ludolf:: «Et ait ad illos, non matrem 
exasperando, sed potius instruendo, dicens: Quid est quod me quaerebatis? scilicet inter cognatos et 
consanguineos, cum potius deberetis me quaerere in templo, quod est domus Patris mei, et in occupatione 
circa spiritualia. Non est vox indignantis, sed humiliter se excusantis et mysteria detegentis. Non enim 
increpat et vituperat, quod eum quasi filium quaerunt; sed quasi corrigendo verbum matris, quis sibi verus 
Pater sit, et quid potius aeterno Patri debeat, illis et nobis insinuat, subdens: Nesciebatis, quia in his quae 
Patris mei, scilicet Dei, sunt oportet me esse, scilicet in templo, in doctrina, et in operibus quibus manifestetur 
Pater meus; quasi dicat: potius debeo respicere eum cujus sum aeternus Filius secundum naturam divinam, 
quam te cujus sum filius secundum naturam humanam, et Joseph cujus tantum sum filius nutritius; unde non 
debetis mirari, si vos dimisi propter Patrem aeternum, cui plus teneor. Magis afficiebatur Jesus ad Patrem 
naturalem et aeternum, quam ad matrem naturalem et patrem putativum» (VCC, 74b-75a).  |  - Ab ... obres]  
Cfr. amb el text llatí, abreujat pel traductor valencià: «Quamvis enim parentes diligeret et eis obediens esset, 
tamen principalius Deum honorare voluit. In quo datur doctrina, quod pietas ad Deum, pietati respectu 
parentum est praeferenda. Discas igitur et tu Deum et parentes diligere et honorare, eis obedire, sed in 
omnibus Deum praeferre» (VCC, 75a).





Y per ço respon axí a la sua temporal Mare, quasi reprenent lo que deya, y dient per 
què·l cercava entre·ls amichs y parents de la corporal parentela, dels quals deuen fogir 
aquells qui al grau de perfectió pujar desigen.

[13.DE  LA PRIMERA PARAULA DE  CRIST I DE LA SUBMISSIÓ ALS 
PARES]

Aquesta paraula fon la primera que legim que·l Senyor parlà a la sua verge Mare, y 
fon tan excel·lent y alta, perquè de la sua divinitat parlava, que diu lo evangelista que no 

la entengueren. Primerament, per la gran alegria que tenien, com aprés de haver-lo 
perdut y cercat ab tan gran dolor e tristícia, axí honrrat lo trobaven. Segonament, perquè 
no havien acostumat ohir d’ell semblants paraules. Terçament, diu lo evangelista que no 
u entengueren, que vol dir no axí perfetament com aprés, quand mostrà la sua divinitat 
per maravellosos actes; que, ab tot que Joseff y la sua verge Mare perfectíssimament 

creguesen que Jesús era Déu y home, però augmentava per les sues deífiques obres no la 
fermetat de la fe, mas la claredat de la coneixença.

 reprenent] reprinent B. Seguim V.  |   perfectió] perfeeció B. Seguim V.  |   Segonament] Segouament B. Seguim 
V.  |   Terçament] Tercament B. Seguim V.  |   entengueren] entenguren B. Seguim V.

- Aquesta ... entengueren] Lc 2, 50: Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad eos.

- Y ... desigen]  Cfr. la traducció de Corella, que resumeix també en aquest punt el text de l’original llatí: 
«Nota etiam moraliter, quod per hoc quod Christus interrogationi respondit, quasi corrigendo verbum matris, 
quae ipsum cum dolore inter cognatos et notos quaesierat, omissionem vinculorum sanguinis aperte suggerit, 
ostendens quod non contingit metam perfectionis attingere eum, qui adhuc vagatur in his quae corpori 
conferuntur; et quod homo deficit a perfectione, propter affectum cognatorum. Et hoc innuit per primam 
clausulam, cum ait: Quid est quod me quaerebatis? scilicet inter cognatos, et carnaliter propinquos. Per hoc 
vero quod addit: Nesciebatis, etc., [Lc 2, 49] docet nos, non debere per infima gradi, sed ad superiora debere 
mentis oculos attollere» (VCC, 75a).  |   desigen]  A continuació, Corella omet el fragment següent: «Moraliter 
per hoc quod Christus cum correptus esset hic a matre, se dulciter et humiliter excusavit, alibi autem, scilicet 
in nuptiis cum invitatus est, ad miraculum dure respondit, dedit nobis exemplum et formam humilitatis, ut 
malimus corripi quam laudari» (VCC, 75a).  |   De ... pares]  Integrem en aquest apartat el trasllat del text 
llatí que es correspon als apartats tretzé («Primum verbum Christi scriptum hic habemus») i catorzé («De 
Christi submissione in parentes») de l’ed. de Rigollot, atés que l’operació traductològica corellana impedeix 
establir-hi un tall amb nitidesa. Com a conseqüència d’això, la correspondència numèrica dels apartats també 
roman alterada.  |   entengueren]  Om.: «Et hoc est quod subditur: Et ipsi non intellexerunt verbum quod 
locutus est ad illos, scilicet quod de Patre dixerat, et quid per hoc verbum innuere vellet. Volebat enim eis 
innuere, quod sicut ad Patrem, ita ad ipsum pertineret cura templi, et spiritualium et omnium quae Patris sunt 
gubernatio; quia amborum una est majestas, gloria, et operatio, ac una sedes, et domus, non solum materialis, 
sed et spiritualis» (VCC, 75a).  |  6-12 Primerament ... coneixença]  Cfr. amb l’original llatí, que Corella 
tradueix amb certa llibertat: «Cum Maria et Joseph Jesum Dei Filium crederent, non tamen animadvertunt 
quid dicat, nec divinae naturae arcanum intelligunt, quia talia ab eo audire adhuc assueti non erant, et de 
divinitate sua nondum ad eos loquentem audierant. Vel intellexerunt quid dixit, sed non ita plene, ut 
postmodum» (VCC, 75a).





Aprés de aquestes paraules, en les quals la sua divinitat mostra, diu lo evangelista que 
devallà ab Joseff y ab la sua verge Mare, y vench a la ciutat de Nazaret, en Galilea, 
obedient com a fill a pare, servint y aconsolant al vell Joseff y a la sua senyora Mare. 
Mostra’ns lo Senyor en discurs dels seus actes com és verdader Déu hi home. Les 
excel·lències de la sua divinitat en lo temps y la baixea de la sua humanitat scriven los 

evangelistes: home pujà ab Joseff y ab la sua Mare a Jerusalem a la festa; Déu volgué 
romandre que no·l veren. Home als doc- {61c} tors de la Sacra Scriptura enterrogava; 
Déu los responia, en tal modo que fora de si per maravella staven. Déu roman en lo 
temple per los negocis de son Pare; home besa les mans a sa Mare. Déu li respon per 
què·l cercava; home devalla a Nazareth, obedient Fill a Mare, donant-nos exemple de 

obehir y servir al pare y a la mare, y dexar la religió los novicis si lo pare y la mare sens 
lo servir d’ells no podien viure. Y los prelats no prenguen supèrbia, que moltes vegades 
la vida dels súbdits és més perfeta; prenguen exemple que Jesús, Déu y home, diu lo 
evangelista que era súbdit a Joseff y a la verge senyora Mare.

 evangelista] enengelista B. Seguim V.  |   temps] semps V. Seguim B.  |   prenguen] prengueu B. Seguim V.

- devallà ... Mare] Lc 2, 51: Et descendit cum eis, et venit Nazareth: et erat subditus illis. Et mater ejus 
conservabat omnia verba haec in corde suo.

- Aprés ... Mare]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Ipse vero ad matris requisitionem et 
voluntatem rediit cum illis Nazareth, ad eorum consolationem, ubi erat conceptus et educatus, unde et 
Nazarenus est vocatus» (VCC, 75a).   |  - Déu2 ... Nazareth]  Cfr. amb el text llatí: «Quasi Dei Filius in 
templo Patris et suo commoratur, sed quasi filius hominis cum parentibus quo jubent revertitur» (VCC, 75a).  |  
- obedient ... Mare]  Cfr. amb l’original llatí la traducció abreujada que Corella ofereix d’aquest passatge, 
que constitueix la primera part de l’apartat catorzé («De Christi submissione in parentes») de l’ed. de 
Rigollot: «Et erat subditus illis, ad nostram instructionem et superbiae nostrae confusionem, qui frequenter 
renuimus subjici superioribus nostris. Erat quippe subditus illis, scilicet in ea natura qua Patre minor est. 
Quia, ut dicit Augustinus, secundum formam servi puer Christus minor erat etiam parentibus suis. Et tu ergo 
subditus esto propter illum, ut ad eum per obedientiae laborem redeas, a quo per inobedientiae desidiam 
recesseras. Hic enim exemplum, et formam obedientiae et humilitatis Christus nobis praebuit et ostendit, dum 
ipse imperator mundi, et cui mundus subjectus est, parentibus suis et eorum imperio humiliter subdi voluit. 
Audiant ergo haec subditi, et subditi esse non dedignentur, siquidem omnibus praelatis subditus fieri non est 
dedignatus. Praelati quoque non superbiant, et in Joseph praelato, et in Christo subdito intelligant quia saepe 
fit ut majoris meriti sint subditi quam praelati. Quod si intellexerit, non elevabitur superbia, qui est sublimior 
dignitate, sciens meliorem sibi subjectum esse» (VCC, 75a-b). El passatge de sant Agustí omés pel traductor 
valencià prové de l’obra In Joannis evangelium tractatus, tractat LXXVIII (PL 35, col. 1836).  |  - y3 ... 
viure]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 75b), que sembla traduir ad sensum aquest passatge que l’original llatí 
situa en l’apartat cinqué («Christus, parentibus insciis, in Jerusalem remanet»), i que el traductor valencià 
havia traduït amb molta llibertat en aquell punt (veg. p. 279,1-4): «Hinc habetur argumentum, quod filius 
absque cujus praesentia pater et mater vitam possunt transigere, ipsis etiam nescientibus aut nolentibus, potest 
ad religionem et ad statum perfectionis evolare, seque divino cultui mancipare, discretionis judicio comite» 
(VCC, 73a).  |   Mare]  A continuació, Corella omet el text que constitueix la segona part del subcapítol 
catorzé («De Christi submissione in parentes») en l’ed. de Rigollot, i que reproduïm ací: «Et adverte quanta 
fuit dignitas Virginis, quod ei ille subjectus est, cui omnis creatura subjicitur. Unde Augustinus: “Hoc 
singulare privilegium habuit Virgo, ut haberet sibi subjectum, quem non solum humana creatura, verum etiam 
angelica reveretur, et adorat multitudo.” Unde Bernardus, pertractans hoc idem verbum, et erat subditus illis: 
“Mirare, inquit, utraque, et elige id quod amplius mireris, sive filii benignissimam dignationem, sive matris 
excellentissimam dignitatem. Utrumque stupor, utrumque miraculum. Quod faeminae Deus obtemperet, 
humilitas absque exemplo; quod faemina Deo principetur, sublimitas sine socio.” Et subdit: “Disce ergo, 
homo, obedire; disce, terra, subdi; disce, pulvis, obtemperare; erubesce, superbe cinis. Deus se humiliat, et tu 
te exaltas; Deus se hominibus subdit, et tu dominari gestiens hominibus, tuo te praeponis auctori! Quoties 
enim hominibus praeesse desidero, toties Deum praeire contendo, et tunc vere non sapio ea quae Dei sunt” 





[14. DE  LES TRES COSES HAN DE  TENIR PRESENTS ELS QUI  VOLEN  
ESTAR  AL  COSTAT  DE  DÉU,  MORALMENT]

Podem considerar en la present evangèlica història tres notables de gran utilitat 
nostra. Lo primer, que fuja dels parents y propinqües aquell qui vol pujar en stament de 
perfeta vida, que lo Senyor dexà la sua delicatíssima Mare per entendre en les obres de 
Déu, son Pare, y no volgué que·l trobassen entre·ls parents hi propinqües, hon primer lo 
cercaven.

Diu sant Bernat: «Lo infant Jesús entre·ls parents y amichs cerquen y no·l troben; 
fuig tu dels teus si vols trobar la salut tua.»

Diu lo psalmista: «Oblida lo teu poble y la casa de ton pare, perquè·l rey ame la tua 
bellea.»

O, bon Jesús!, si la tua verge Mare entre los teus parents y amichs no·t troba, com yo 

poré entre·ls meus trobar-te? Com te poré trobar ab goigs y alegries, si ab dolors no·t 
pogué trobar la dolorada Mare, sinó en lo temple? Ni·s troba lo Senyor en multitud de 
gents y pobles, mas dins la neta consciència santificada per la gràcia, qui és spiritual 
temple.

Lo segon document que devem apendre és que qualsevol, per spiritual vida que porte, 

no·s maravelle si a vegades li sembla que sens devoció y quasi seca stà la sua ànima, 
que la verge Senyora nostra pogué lo seu unigènit Fill, Jesús, tres dies perdre. Y per ço, 
no pense que la divina bondat lo desempara, mas per continu exercici en oracions, 
dejunis y bones obres {61d} persevere, y lo Senyor solícitament cerque fins que·l trobe.

 Podem] Podeu B. Seguim V.  |   no·l] no B. Seguim V.  |   poré] porré B. Seguim V.  |   pogué] pogné VB. 
Esmenem l’error gràfic.

- Oblida ... bellea] Sl 44, 11-12: Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam; et obliviscere populum tuum, et 
domum patris tui. Et concupiscet rex decorem tuum, quoniam ipse est Dominus Deus tuus, et adorabunt eum. 
Psalteri: «Ojes, filla, e mira, e inclina la tua orella; e oblida lo teu poble, e la casa de ton pare. E desijarà lo 
rey la tua bellea, que Ell és lo Senyor Déu teu, a Ell adoraran» (López Quiles 1985: 67-68).

haec Bernardus. Et nota quod filius multa debet parentibus. Primo, amorem cordis; secundo, honorem operis; 
tertio, in necessariis sustentationem; quarto, in obsequiis famulationem; quinto, reverentiam in verbis; sexto, 
obedientiam in honestis; septimo, veniam in offensis; octavo, tolerantiam in adversis» (VCC, 75b). No hem 
localitzat la font del passatge augustinià omés per Corella; els fragments de sant Bernat, també ignorats pel 
traductor valencià, provenen de Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, De 
laudibus Virgnis matris, homilia I (PL 183, cols. 0060A-B i 0060B-C, respectivament). Notem que tot seguit 
Corella omet encara un altre fragment del text llatí, que es correspon amb l’apartat quinzé («Christus 
mendicasse asseritur in hoc triduo») de l’ed. de Rigollot, i que, partint d’una reordenació de caràcter 
cronològic, ha estat transposat parcialment pel traductor al final de l’apartat sisé («Del dolor de Maria per la 
pèrdua del Fill») de la nostra edició (veg. p. 284,12-23 i la nota corresponent, en què figura reproduït el text 
llatí paral·lel).
 notables]  Advertiments, aspectes que cal notar (DCVB, s.v. notable).  |  - hon ... cercaven]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 75b).  |   cercaven]  Om.: «quia caro et sanguis eum non revelavit, nec invenitur in carnali 
societate» (VCC, 75b).  |  - Diu ... tua]  Sant Bernat de Claravall, Epistolae, epístola CVII: Ad Thomam 
praepositum de Beverla (PL 182, col. 249A).   |  - O ... temple]  El text llatí atribueix aquest passatge, que 
no hem pogut localitzar, a sant Bernat de Claravall (cfr. amb VCC, 75b-76a).  |   mas ... gràcia]  Cfr. amb el 
text llatí: «sed in intimo corde mentis» (VCC, 76a).  |   no·s ... ànima]  Cfr. amb el text llatí: «non miretur si 
aliquando mente arida remanens videatur sibi quod a Deo derelictus sit» (VCC, 76a).  |  - Y ... desempara]  
Cfr. amb el text llatí: «Non ergo mente tabescat» (VCC, 76a).





Diu Orígenes: «És mester, aquell qui lo Senyor cerqua, que no dissolutament ni ab 
negligència passe, axí com molts lo cerquen y no·l troben, mas dolga’s, plore y lamente, 
y axí no porà ser que no·l trobe.»

Diu sant Bernat: «Si nosaltres cercam lo Senyor hi·l volem trobar sens algun dubte, 
cerquem-lo ab veritat, que cerquem a ell y no altre; ferventment, que ab ell no y 

cerquem altre; ab perseverància, que no dexem a ell per altre. E aquell qui axí·l cerqua 
és impossible que no·l trobe.»

Lo terç document: que algú no deu fiar de la sua prudència, de la sua voluntat pròpia, 
del seu franch arbitre; que Jesús, Déu y Senyor nostre, dient que era mester que fos en 
les coses de Déu, son Pare, par que mudàs lo prepòsit, hi vench a la sua verge Mare hi 

obehí lo que li manava, donant a nosaltres de obediència perfet exemple.

[15. COM  MARIA CONSERVAVA TOTES LES PARAULES AL SEU COR]

Diu lo evangelista que la verge Mare conservava totes aquestes paraules, y aquestes y 
totes les altres que de son Fill ohia, dins lo seu cor, dins la sua pensa, tresorera de tots 
los divinals misteris, los quals, si no·ls conservara, no·ls possehiríem nosaltres, que ni·ls 
evangelistes los saberen ni·ls pogueren scriure si no·ls trelladaren de l’original de la sua 

deífica doctrina. Y per ço és loable pràtica dels qui sermonen, volent prycar y declarar 
lo sagrat evangeli, recórrer a la magestat y benignitat sua.

 cerquem-lo] cerquen-lo B. Seguim V.  |  veritat] veriritat B. Seguim V.  |  cerquem] cerquen B. Seguim V.  |  
 cerqua] crequa B. Seguim V.  |   pròpia] pròpria B. Seguim V.  |   era] om. B. Seguim V.  |   totes] tottes B. 
Seguim V.  |   los divinals] divinals los B. Seguim V.  |   dels] de les B. Seguim V.  |  prycar] preÿcar B. Seguim 
V.

- la ... pensa] Lc 2, 51:  Et descendit cum eis, et venit Nazareth: et erat subditus illis. Et mater ejus 
conservabat omnia verba haec in corde suo.

- Diu ... trobe]  Orígenes, Homiliae in Lucam, 18 (PG 13, col. 1848).  |  - mas ... trobe]  Cfr. amb el text 
llatí: «sed cum labore et dolore» (VCC, 76a).  |  - Diu ... trobe]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de 
tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de diversis, sermó XXXVII (PL 183, cols. 0643D-0644A).  |  
- E ... trobe]  Cfr. amb el text llatí: «Facilius enim coelum et terra transire possunt, quam ut sic quaerens non 
inveniat, sic petens non accipiat, sic pulsanti non aperiatur» (VCC, 76a).  |  - de1 ... arbitre]  Cfr. amb el text 
llatí: «proprii sensus, vel propriae voluntatis» (VCC, 76a).  |  - hi1 ... exemple]  Cfr. la traducció abreujada 
de Corella amb l’original llatí: «et matris voluntatem secutus recessit cum ea et nutritio suo, et erat subditus 
illis. Hinc etiam perpende quantum debent homines obedire Deo, quandoquidem ipse Deus obedit hominibus. 
Si enim exemplo Domini obediendum est hominibus, multo magis oportet obedire Deo. Obediamus igitur non 
solum Deo, sed et hominibus; quia Dei Filius obedivit non solum Deo Patri coelesti, sed et parentibus» (VCC, 
76a).  |  - dins1 ... doctrina]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «in corde suo, quasi 
sub sigillo scilicet recondens, et signaculo. Nisi enim ipsa conservasset, nos ea non haberemus: de ejus 
namque thesauris nos ista suscepimus. Omnia quippe quae de Domino, vel a Domino dicta vel facta cognovit, 
sive intellecta, sive nondum intellecta, in corde et memoria, quasi ruminanda et diligentius scrutanda 
recondebat, ut tempore suo universa prout gesta erant intelligeret, ac Evangelistis et quaerentibus sufficienter 
explicaret; et his tanquam regula et lege per totam vitam utebatur, docens ut nos crebra factorum et dictorum 
Domini meditatione importunas cogitationes repellamus, et alios instruere laboremus» (VCC, 76a).





Hi prenem saludable exemple que guardem dins lo nostre cor les divines paraules, y 
no les scoltem segons aquella comuna paraula que entren per la una orella e van-se’n 
per l’altra.

[16. COM QUALSEVOL POT APROFITAR  EN GRÀCIA I  SAVIESA  DE  DUES 
MANERES]

Diu més lo evangelista: que Jesús aprofitava en edat, sapiència y gràcia davant Déu y 
davant los hòmens. Aprofitava lo Senyor en edat, creixent axí com hun altre home de 

infància a puerícia, de puerícia a joventut, hi axí fins en edat de trenta y tres anys e tres 
mesos. En sapiència y gràcia que·l Senyor aprofitàs devem atendre que de l’instant de la 
sua concepció inef- {62a} fable, la sua sacratísima ànima véu clarament la essència 
divina, y axí tingué plenitud de sciència. Tingué encara plenitud de sciència per hàbits 
creats en aquell mateix instant de totes les sciències, en tan gran plenitud que no podia 

saber ni aprofetar en sciència; però diu-se que aprofitava segons que en temps prycava y 
acabava los seus maravellosos actes en utilitat dels hòmens, en honor e glòria de la 
magestat divina. Y axí, diu lo evangelista que aprofitava en gràcia y sapiència en 
esguard de Déu y dels hòmens.

Diu sant Ambròs: «Aprofitava en sapiència y gràcia, que la sua sapiència y gràcia per 

discurs de temps la manifestava davant Déu y davant los hòmens.»
Diu sant Gregori: «Aprofitava en los altres, los quals, per lo exemple de les sues obres 

y doctrina aprofitaven, axí com diem que·l mestre en los dexebles aprofita, quand ells 
per la sua doctrina aprofiten: en sguard de Déu, en laor hi glòria, y a utilitat dels 
hòmens.»

 davant] danant V. Seguim B.  |   sacratísima] sacratíssima B. Seguim V.  |   aquell] aquel B. Seguim V.  |  
 aprofetar] aprofitar B. Seguim V.  |  prycava] preÿcava B. Seguim V.  |   glòria] gloris B. Seguim V.  |   doctrina] 
doctria B. Seguim V.

- Jesús ... hòmens] Lc 2, 52: Et Jesus proficiebat sapientia, et aetate, et gratia apud Deum et homines.

 hòmens]  Om.: «Aetas pertinet ad corpus, sapientia ad animam, gratia ad utriusque salutem» (VCC, 76a).  |  
edat]  Om.: «sicut carnis est aetatis incrementa suscipere» (VCC, 76a).  |  - hi ... mesos]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 76a).  |  - En ... hòmens]  Cfr. amb el text llatí: «Porro in sapientia et gratia potest aliquis 
proficere dupliciter. Uno modo secundum ipsos habitus sapientiae et gratiae augmentatos, et sic Christus in 
eis non proficiebat; quia ab instanti conceptionis, sapientia et gratia plenus fuit. Alio modo secundum 
effectus, in quantum scilicet aliquid sapientiora et virtuosiora opera facit; et sic Christus proficiebat sapientia 
et gratia, sicut et aetate, secundum quod per processum aetatis perfectiora opera faciebat, in his quae sunt ad 
Deum et ad homines; et hoc est quod additur, apud Deum et homines» (VCC, 76a-b).  |   aprofetar]  Llegiu 
«aprofitar».  |  - Diu ... hòmens]  Font no localitzada.  |  - Diu ... hòmens]  Font no localitzada.





Diu Theòfil: «Ab tot que·l Senyor no pogués aprofitar en la plenitud dels hàbits de 
sciència que de l’instant de la sua concepció tenia, però podia aprofitar en la sensual 
coneixença, que sentís per experiència ço que ja sabia per sciència, axí com lo peritíssim 
metge, qui sab perfetament les causes, effectes y la essència de la malaltia, si aprés ell és 
malalt de aquella malaltia, sent la experiència del que ja sabia per esència.» Y aquest és 

lo parlar de l’Apòstol, dient: «Pogué apendre obediència de les coses que ha soffertes.»
Diu sant Bernat: «Que de la misèria de ton prohisme lo teu cor sia miserable és una 

potíssima causa que semblant misèria en tu experimentes. Y lavors entens quina és la 
dolor del miserable y com és necessari que·l subvingues. Dins tu aprens què vol dir 
misericòrdia.

»Lo verdader Fill de Déu, ans que s’humiliàs y hagués pres la nostra humana forma, 
no havia experimentat ésser obedient y miserable. Sabia-u per sciència, no per 
experiència. {62b} Però prenent la humanitat nostra, en la qual ésser obedient y sofferir 
podia, pogué en la sua mort e passió apendre obediència y misèria; per la qual 
experiència no li augmenta sciència, mas augmenta en nosaltres fidúcia y sperança, 

pensant que, fet axí en la nostra humanitat miserable, és fet propinqüe a nosaltres, de la 
magestat del qual luny hi apartats stàvem per la condició nostra y per nostres culpes.

»Com a ell acostar nos podíem, stant ell en la celsitud de la sua impassible essència? 
Ara nos acostam ab fidúcia a la cadira de la sua gràcia, puys sabem que ha pres sobre si 
les nostres dolors e misèries, y havent sofert tantes angústies, li ha plagut apendre haver 

misericòrdia de les nostres.»
Moralment, tenim exemple que axí com ell, cap y Senyor nostre, aprofitava en 

sapiència, edat hi gràcia davant Déu y davant los hòmens, y soferí y resuscità y entrà en 

 soffertes] sofertes B. Seguim V.  |   subvingues] subvengues B. Seguim V.  |   Sabia-u] Sabian VB. Esmenem 
l’error gràfic.  |   qual] quel B. Seguim V.  |   qual] qnual B. Seguim V.  |   essència] esència B. Seguim V.  |  
 tantes] tautes B. Seguim V.  |   de les] dels B. Seguim V.  |  nostres] om. B. Seguim V.

 Pogué ... soffertes] He 5, 8: Et quidem cum esset Filius Dei, didicit ex iis, quae passus est, obedientiam.  |   Ara 
... gràcia] He 4, 16: Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae: ut misericordiam consequamur, et gratiam 
inveniamus in auxilio opportuno.  |  - ha ... nostres] Is 53, 4: Vere languores nostros ipse tulit, et dolores 
nostros ipse portavit; et nos putavimus eum quasi leprosum, et percussum a Deo, et humiliatum.

- Diu ... esència]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que incorpora al passatge la comparació amb 
el metge «vel secundum Theophilum, apud Deum et homines, quia prius debet placere Deo, et postea 
hominibus. Et licet Jesus in se non proficiebat sapientia et cognitione habituali; quia haec in eo augmentata 
non sunt, ab instanti enim conceptionis plenitudinem hujus habuit; proficiebat tamen et in se cognitione 
sensuali et experimentali, quia sensus ejus convertebatur de novo ad aliquid, ad quod antea non 
convertebatur» (VCC, 76b). No hem pogut localitzar aquest argument en l’obra de Teofilacte d’Àcrida.  |  
 soffertes]  A continuació, el traductor valencià omet el passatge següent: «Non tamen de novo aliquid didicit 
quod prius nesciret, quia quod didicit, prius noverat scientia divina et inspirata» (VCC, 76b).  |  - Diu ... 
misericòrdia]  Sant Bernat de Claravall, De gradibus humilitatis et superbiae, primera part, c.III: Quo ordine 
gradus humilitatis ad propositum bravium veritatis perducant: et quomodo Christus per passionem didicit 
misericordiam (PL 182, col. 0945A).  |   Que]  Llegiu-lo amb valor final, «perquè».  |   potíssima]  
Principalíssima (DCVB, s.v. potíssim).  |  - Lo ... nostres]  Sant Bernat de Claravall, loc. cit., cols. 0946C-
D.





la sua glòria, treballem nosaltres per virtuts y bones obres, per tribulacions y angústies, 
entrar en la eterna glòria.

[17. DEL PRIVILEGI DE  LA  CIUTAT DE  NATZARET]

És la ciutat de Nazareth ciutat que nostre Senyor Déu molt amà, dins la qual lo Verb 
divinal pres carn humana. És «flor» Nazareth, en la qual aquella flor de les flors que 
venç totes les odors aromàtiques ha germinat en lo inmaculat ventre de la verge Senyora 

nostra. Gran y sobreexcel·lent és de aquesta ciutat lo seu privilegi, que·l Senyor fon 
concebut en ella, nodrit y criat, y que Jesús de Nazareth se nomena.

ORACIÓ

Senyor Jesús, Fill de Déu viu, cercat ab dolor per tres dies per Joseff y per la tua 
dolorada Mare, y aprés trobat en lo temple: atorga a mi, pecador miserable, que a tu 

desige, y desijant te cerque, y cercant te trobe, y trobant te ame, y amant, de offendre la 
tua magestat me guarde. Al qui demana tu, Senyor, li dónes; y al qui·t cerca, trobar te 
dexes; y al qui toca, manes {62c} que li obren. Lo que has promés a tots, no u negues a 
mi, creatura miserable. Y tu, Senyor benigne, qui a voluntat de la tua verge Mare, 
tornant a Nazareth, has donat a nosaltres forma de perfeta obediència, a mi, dur y 

enterch, atorga gràcia que a tu sia obedient y subjecte, hi per amor de tu a tots los 
hòmens. Amén.

 ha] a B. Seguim V.  |   Gran] Gràcia B. Seguim V.  |   pecador] peccador B. Seguim V.

- lo ... humana] Jn 1, 14: Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis: et vidimus gloriam ejus, gloriam 
quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis.

- que·l ... nomena]  Cfr. amb el text llatí: «quod salutis nostrae Dominus in ea principium procreavit, et ipse 
praeterea nutriri, et parentibus subjici dignatus est, cui Pater omnia quae sunt in coelo et in terra subjecit» 
(VCC, 76b).  |  - y4 ... guarde]  Cfr. amb el text llatí: «amando mala mea redimere, redempta non iterare» 
(VCC, 77sc).  |   enterch]  Indòcil, mal de dominar o de persuadir (DCVB, s.v. enterc).  |  gràcia]  Om.: 
«voluntatem propriam frangere» (VCC, 77sc).



QUÈ FÉU LO SENYOR DE EDAT  DE DOTZE ANYS FINS AL  
PRINCIPI DE L’ANY TRENTA.  CAPÍTOL XVI

[1. DELS ACTES DE  CRIST DELS DOTZE  ANYS ALS TRENTA]

Tornà Jesús de Jerusalem a Nazareth ab la sua verge Mare, y obedient a ells ab ells 
vivia, y axí stigué fins al principi de l’any de la sua edat trenta. Y en la Scriptura Sacra 

en tot aquest temps algun acte del Senyor no·s troba, que és cosa admirable. Què, 
donchs, stimarem nosaltres en aquest temps de les sues obres? ¿Direm que·l Senyor 
stigué’s díhuyt anys en oci, que no haja fet algun acte digne de ésser posat en scriptura? 
E, si és ver que alguna cosa haja feta, com no l’an scrita los evangelistes cosa és 
admirable. Pot ésser que no u scriven perquè·ls actes dels jóvens scriure no·s deuen. 

Donchs, per què han scrit lo que féu en edat de dotze anys en lo temple?
Però, stà attenta, ànima devota, y pensa que manifestament poràs veure que ha fet 

excel·lents y magnífiques obres no fent-ne alguna. No és del Senyor alguna cosa que sia 
sens profunde misteri; axí com virtuosament parlava y obrava, axí virtuosament callava 
y reposava.

Diu sant Gregori que stigué en Nazareth sens mostrar algun famós y públich miracle, 
axí conversant entre·ls hòmens, creatures sues, com hun altre home, fins que vench a 
edat perfeta. Y per ço diu Johan Baptista: «Enmig és stat de vosaltres aquell qui no 
sabeu conéixer.» Y tot aquest temps ha comprés lo evangelista en breus paraules, di- 
{62d} ent: «Devallà ab ells en Nazareth hi era’ls obedient y subjecte.»

Diu sant Thomàs: «En lo temps de la nativitat fins al baptisme no acabà lo Senyor 
algun miracle, mas vixqué conforme a la vida dels altres hòmens, y axí, la sua virtut, 
tots la ignoraven. Y per ço infant no féu algun miracle, perquè no stimassen que·l 
misteri de la incarnació era fantasma, si no hagués vixcut axí com los altres infants 
viven, y allargà mostrar la sua potència, virtut y sciència fins a la edat que·ls altres 

atényer la poden.»

 és] est B. Seguim V.  |   ànima] En B, amb la lletra m invertida. Seguim V.  |   sant] san B. Seguim V.

- Tornà ... vivia] Lc 2, 51: Et descendit cum eis, et venit Nazareth: et erat subditus illis. Et mater ejus 
conservabat omnia verba haec in corde suo.  |  - Enmig ... conéixer] Jn 1, 26: Respondit eis Joannes, 
dicens: Ego baptizo in aqua: medius autem vestrum stetit, quem vos nescitis.  |   Devallà ... subjecte] Lc 2, 51.

 díhuyt anys]  El text llatí no precisa els anys exactes; recorre a una indicació temporal genèrica: «tanto 
tempore» (VCC, 77a).  |   Donchs ... temple]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 77a).  |  - Diu ... perfeta]  
Font no localitzada.  |  - Diu ... poden]  Sant Tomàs d’Aquino, Super evangelium Joannis lectura, c.I, 
lectio XIV.  |   poden]  A continuació, Corella omet aquest passatge: «Magister hic summus, aliquando 
docturus virtutes et viam vitae, coepit a sua juventute opera virtuosa facere, sed modo mirabili et incognito ac 
retroactis temporibus inaudito, videlicet se in conspectu inutilem et abjectum et insipientem reddendo, ut 
devote et sine omni temeraria assertione cogitari et meditari potest. Et cum hac modificatione omnia tibi 
affirmo, quae per auctoritatem sacrae Scripturae non probantur, prout etiam supra in prologo recitatur» (VCC, 
77a). 





Apartà’s del tumulto dels hòmens, y en oració stava la major part de la nit y del dia. 
Anava a la sinagoga y scoltava lo que legien, seya’s en los lochs humils y baixos, y axí 
se’n tornava a casa, y passava quasi que a dengú no veya.

[2. DE  LA RECOMANACIÓ DE LA MODÈSTIA I DE  LA HUMILITAT]

Tots se meravellaven, y recordaven la disputa que havia tengut en lo temple, y 
speraven que seria gran home de sciència. Veyen que augmentava y crexia, y que era de 

molt gentil figura, hi que en res no s’exercitava. Stimaven que portava la vida perduda; 
y, més que miraven que ajudava a Joseff, que pensaven era son pare, hi a Maria 
texidora, mare sua, tots lo miraven hi·l menyspreaven com a jove inútil, que tenint tan 
elegant y bella forma, no obrava algun acte stimat entre·ls hòmens. Eren en ell 
complides aquelles paraules del profeta: «Yo só verme y no home, opprobri dels hòmens 

y dejectió del poble. Tots los qui·m veyen me scarnien, ab los labis parlaven, y per scarn 
lo cap movien.»

Poria demanar alguna devota pensa: si lo Senyor volgué ab profunde humilitat tot 
aquex temps pasar en silenci, no mostrant qui era, per què en edat de dotze anys, axí 
com havem dit en lo precedent capítol, féu en lo temple aquella maravellosa disputa, 

que fora de si staven per maravella los doctors de la Ley qui·l scoltaven? Dos causes los 
doctors responent y assignen: la una per ell; l’altra, per los doctors y sàtrapes. La {63a} 
primera, perquè, aprés de tan alta disputa, que tots speraven que seria lo més excel·lent 
home de quants vivien, lo vesen y mirasen axí despecte. Lavors molt més lo 
menyspreaven, y deyen: «Bé començava aquest jove. Qui diguera que axí·s devia 

perdre? És aquest lo que disputà en lo temple? Com és inútil, perdut y dejecte! Fiau en 
fadrins, que par que bé comencen y, com són grans, són grans bèsties! Mirau aquest fill 
de Josef y de Maria quin principi tenia; ací l’an perdut tenint-lo en casa.» Y axí, fon la 

 Apartàs] Apartà’ns VB. Esmenem la forma del pronom atenent al sentit del passatge.  |   sexercitava] 
s’exercitana B. Seguim V.  |  Stimaven] Stimaren VB. Esmenem el temps del verb atenent al context.  |   era] 
eraa B. Seguim V.  |   scoltaven] scoltanen B. Seguim V.  |   laltra] altra B. Seguim V.  |   mirasen] mirassen B. 
Seguim V.  |   menyspreaven] manyspreaven B. Seguim V.  |  Bé] Ve B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.

- Yo ... movien] Sl 21, 7-8: Ego autem sum vermis, et non homo; opprobrium hominum, et abjectio plebis. 
Omnes videntes me deriserunt me; locuti sunt labiis, et moverunt caput. Psalteri: «Però yo só verme e no 
home; opprobri dels homes, dejecció del poble. Tots los qui ·m miraven me han scarnit; parlaren ab los labis, 
e mogueren lo cap» (López Quiles 1985: 48).

 sinagoga]  Om.: «id est ecclesiam» (VCC, 77a).  |  2-3 y3 ... veya]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de 
Corella: «Redibat domum, et cum matre ac nutritio suo stabat, et aliquando hos adjuvabat. Pertransibat eundo 
et redeundo inter homines, ac si non inveniret homines» (VCC, 77a-b).  |  - Tots ... hòmens]  Cfr. amb el text 
llatí: «Mirabantur cuncti, cernentes juvenem tam speciosum nihil facere, quantum apparebat laude dignum. 
Expectabant quod faceret magnifica, et probi viri opera. Cum enim puer erat, proficiebat aetate et sapientia et 
gratia apud Deum et homines [Lc 2, 52]. Sed ecce crescens et perveniens usque ad vigesimum annum, et 
etiam usque ad vigesimum quintum et ultra, nulla faciebat opera, aliquam speciem probitatis et virilitatis 
praetendentia. Stupebant vehementer eum et deridebant, et apud omnes communiter vilis et abjectus 
reputabatur» (VCC, 77b).  |   profeta]  Les paraules reproduïdes a continuació no pertanyen a cap text profètic, 
sinó al dels Salms.   |  -, Poria ... passos]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 77b).





sua humilitat més profunde y de major menyspreu la sua vida per aquell acte maravellós 
que féu en edat poca.

La segona causa, per despertar los doctors de la Ley, que pensassen y mirassen que 
era vengut lo temps del rey Messies, y axí com a doctors que·l cercasen. Mostrà’ls 
aquella lum que tot lo món il·lumina, perquè fossen inexcusables si no seguien lo camí 

que·ls mostrava aprés que l’avien scoltat tres dies. Y axí, per maravella, staven spantats 
de la sua doctrina, perquè no cercaven hon era, majorment que és de creure que del rey 
Messies y de la sua venguda era stada la admirable conferència, de la qual ells tant se 
maravellaven. Figurava encara en los dotze anys aquesta disputa que·ls elets dotze 
apòstols, en lo temple, qui és la santa Esgleya, devien prycar, declarar y provar la 

sacrosanta ley evangèlica, maravellant-se los pobles.
Prengam exemple, los qui del nom de cristians vivim gloriosos, que en humilitat 

treballem seguir los seus passos.
Y entenguen aquells qui a perfeta vida pujar desigen que lo més alt grau que atényer 

poden és quand de verdader cor y pensa axí han vençut la sua voluntat y ànimo, que ab 

tota veritat vullen éser menyspreats, dejectes y ésser reputats vils e inútils entre·ls 
hòmens. Y no pense haver fet alguna cosa aquell qui aquesta poquedat y abjectió no 
desija. Lo que diu lo Senyor és veritat infal·lible, que, ab tot que façam los seus 
manaments, servents som inútils. Donchs, fins que plegam {63b} en desijar ésser 
humils y subjectes no stam en veritat ferma, mas en vanitat posam los nostres passos. Y 

enganam a nosaltres, dient lo Apòstol: «Lo qui stima ésser alguna cosa, com sia no res, 
ell se engana.»

En qualsevol cura hi solicitud que tens de la tua ànima no pots algun més perfet 
remey y medicina applicar-te que si a tu mateix menysprees. Donchs, si algú·t 
menysprea hi·t vitupera, és fet ajudador teu a la sanitat tua. Ell fa en tu lo que tu feyes o 

fer devies, perquè atengues la salut de la tua ànima.
Al qui t’ha fet injúria fes que de cor te mostres a ell amich y afable; al qui tu l’às feta, 

presenta’t a ell humil y ab vergonya. Stima amich teu caríssim y ajudador de la sanitat 
tua aquell qui t’ha fet alguna injúria, y pensa que·l dan y la injúria és gran guany y 

 axí] assí B. Seguim V.  |  cercasen] cercassen B. Seguim V.  |   maravellaven] meravellaven B. Seguim V.  |  
 prycar] preÿcar B. Seguim V.  |   sacrosanta] sacrosancta B. Seguim V.  |   plegam] plegan B. Seguim V.  |  
 stam] stan B. Seguim V.  |   remey] remy B. Seguim V.  |  applicar-te] aplicar-te B. Seguim V.  |   caríssim] 
carísim B. Seguim V.

- Lo ... engana] Ga 6, 3:  Nam si quis existimat se aliquid esse, cum nihil sit, ipse se seducit.

- Y ... hòmens]  Cfr. amb l’original llatí, traduït per Corella amb llibertat: «Reddebat se vilem omnibus et 
abjectum. Sed an tibi parum hoc videtur? Ipse quidem non indigebat, sed certe in operibus nostris nullum 
majus aut difficilius reputatur; ad altissimum gradum pervenisse videtur ac difficillimum, qui ad hoc pervenit, 
ut corde et animo vere et non ficte ita se vincit ac dominatur animo suo, et superbo carnis suae supercilio, 
quod nolit alicujus momenti reputari, sed ut abjectus et vilis sperni» (VCC, 77b).  |   abjectió]  Humiliació 
excessiva, baixesa (DCVB, s.v. abjecció).





utilitat tua. Y fes gràcies a Déu, que axí de la tua utilitat se recorda, y no ceses pregar 
per aquells qui tals guanys te procuren.

[3.DELS SENYALS DE  L’ÀNIMA  HUMIL]

Diu sant Bernat: «Lo humil se alegra com lo menysprehen, y jameca com lo honrren; 
sospira en les coses pròsperes, alegra’s en les adverses; té recel y temor en les riquees, 
plora en los delits; és cruciat en la abundància, y en la fretura y misèria se gloria; recela 

y menysprea les laors transitòries, hi de tota honor se stima indigne; avorreix ypocresia, 
simulació ignora, veritat ama; les coses temporals se oblida, les eternes desija; no sab les 
coses mundanes, perquè mereixca los celestials premis. De si no presumeix alguna cosa: 
virtuts ni gràcies nunqua les atribuheix als seus mèrits, mas tot ho regracia a la divina 
clemència. En amagat voldria portar la vida, sinó per utilitat del prohisme. Tan gran 

recel porta qu·entre la gent ambició no·l salte.»

- Diu ... salte]  En el text llatí no figura l’atribució d’aquest passatge a sant Bernat de Claravall; el fragment 
s’encapçala amb la fórmula genèrica «secundum quaedam» (VCC, 77b). L’error en l’adscripció de la citació 
pot estar motivat pel fet que el passatge en qüestió va seguit d’un fragment de sant Bernat que Corella no 
tradueix.    |  - En ... salte]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: Idem latere desiderat, si fieri 
possit sine damno proximi, ne possit vel modico jactantiae seu elationis vitio inquinari. Quis est talis, et 
laudabimus eum? [Sir 31, 9]»  (VCC, 78a).  |   salte]  El traductor valencià omet a continuació aquest 
passatge del text llatí, que s’inicia amb una citació de sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica 
canticorum, sermó XVI (PL 183, cols. 0853A-B): «Unde Bernardus: “Appetere de humilitate laudem 
humilitatis, non est virtus, sed subversio. Verus humilis vilis vult  reputari, non humilis praedicari; gaudet in 
contemptu sui, hoc solo sane superbus quod laudes contemnit” haec Bernardus. Si ergo quaeras quare 
Dominus sic vivebat, respondeo tibi, non quia indigeret; sed ut nos instrueret. Unde si non discimus, 
inexcusabiles sumus. Abominabile est prorsus, si se erigit vermiculus, et vermium esca futurus, ubi se 
humilians abjecit Dominus majestatis. Si autem absurdum alicui videatur quod sic inutiliter staret, et quod 
Evangelistae multa de factis ejus omiserint, et alia similia forte dicat, responderi potest, quod non erat inutile 
facere et praebere tantae virtutis exercitium; imo erat valde utile, et omnium virtutum rectum et stabile 
fundamentum. Hoc autem quod dico videtur etiam Bernardus sentire, prout habes infra in tractatu de 
Baptismo Domini circa finem. Quomodocumque autem se habet veritas rei, pium et utile videtur sic meditari» 
(VCC, 78a).





[4. COM  CRIST  COMENÇÀ  PRIMER  A OBRAR  QUE  A ENSENYAR]

Aquesta és la principal causa per la qual portà lo Senyor la sua joventut en silenci, en 
dejectió y en opprobri: donar-nos de humilitat verdadera forma. Y axí, no era cosa inútil 
donar exemple primerament per obra, ans que per doctrina, de humilitat pro- {63c} 
funde, sobre la qual totes les virtuts se funden. Lança lo infinit perfet obrer lo fonament 

 exemple] eyemple B. Seguim V.

-, Aquesta ... aprenga]  Corella abandona en aquest punt el text llatí i ofereix un text alternatiu, 
probablement a partir d’una altra font, que no hem pogut localitzar. Reproduïm a continuació el text llatí 
negligit pel traductor valencià, que es correspon amb els apartats quart («Christus coepit prius facere quam 
docere») i cinqué («Quomodo acquiritur humilitas») de l’ed. de Rigollot: «Habes ergo quomodo Dominus 
Jesus coepit prius facere quam docere [Ac 1, 1]. Docturus enim erat: Discite a me, quia mitis sum, et humilis 
corde [Mt 11, 29]. Hoc ergo primo facere voluit, et non ficte, sed ex corde faciebat, sicut vere, et ex corde 
humilis et mitis erat. Non poterat in eum simulatio cadere, sed potius intima fundavit et profundavit se in 
humilitate, vilitate et abjectione, et sic se in conspectu omnium annihilavit, quod etiam postquam praedicare, 
ac divina et altissima loqui, miracula quoque magnifica opere facere coepit, non eum reputabant, sed 
vilipendebant dicentes: Quis est hic? Nonne hic est fabri filius? [Mt 13, 55] Et multa alia derisoria et 
despectiva dicebant. Verificatum est ergo, secundum hunc intellectum, verbum Apostoli: Exinanivit 
semetipsum formam servi accipiens [Fl 2, 7], et non solum cujuscumque servi per Incarnationem, sed etiam 
inutilis servi, per humilem et abjectam conversationem. Considera singulos ejus actus: semper in eis relucet 
humilitas. Hic igitur ipsam fabricavit, id est, ostendit qualiter acquiri possit, scilicet per vilificationem et 
abjectionem suiipsius in conspectu suo et aliorum, ac per continuum exercitium operum vilium et humilium. 
Si enim vis adipisci humilitatem, oportet quod praecedat humiliatio, et exercitium operum humilium. Unde 
Bernardus: “Humilitas ad quam utique ducit humiliatio, totius est spiritualis fabricae fundamentum. Siquidem 
humiliatio via est ad humilitatem, sicut patientia ad pacem, sicut lectio ad scientiam. Si virtutem appetis 
humilitatis, viam non refugias humiliationis. Nam si non poteris humiliari, non poteris ad humilitatem 
provehi. Prodest itaque mihi meam insipientiam sciri, et a scientibus jure confundi, cui saepe contingit a 
nescientibus injuste laudari. Grande revera periculum, audire quemquam de se, supra quam sentit in se. Quis 
dabit mihi apud homines tantum de veris digne humiliari, quantum vel de falsis datum est indigne exaltari? 
Illam vero vocem propheticam jure assumerem: Exaltatus autem humiliatus sum et conturbatus [Sl 87, 46]. Et 
illud: Ludam, et vilior fiant [2Re 6, 22]. Ludam, scilicet ut illudar. Bonus ludus quo Michol irascitur, et Deus 
delectatur! Bonus ludus, qui hominibus quidem ridiculum, sed Angelis pulcherrimum spectaculum praebet! 
Bonus, inquam, ludus, quo efficimur, opprobrium abundantibus et despectio superbis [Sl 122, 4]. Hoc casto et 
religioso ludo ludebat, qui dicebat: Spectaculum facti sumus et Angelis, mundo et hominibus [1Co 4, 9]. Hoc 
ludo et nos interim ludamus, ut illudamur, confundamur, humiliemur, donec veniat qui deponit potentes, et 
exaltat humiles, qui nos laetificet et glorificet, et in aeternum exaltet.” Et iterum: “Oportet namque humiliter 
sentire de se nitentem ad altiora, ne dum supra se attollitur cadat a se, nisi firmiter per veram humilitatem 
fuerit solidatus. Maxima enim nisi humilitatis merito minime obtinentur. Propterea qui provehendus est, 
correptione humiliatur, humilitate gratiam meretur. Tu ergo, cum te humiliari videris, habeto id signum in 
bonum, omnino est argumentum gratiae propinquantis: nam sicut ante ruinam exaltatur spiritus [Pr 16, 18], 
ita et ante exaltationem humiliatur. Sane utrumque legis: Deum scilicet et superbis resistere, et humilibus 
gratiam dare [Jm 4, 6]; ac parum est cum per seipsum humiliat nos Deus, si tunc libenter accipimus, nisi et 
quando per alium hoc facit, sapiamus similiter. Quamobrem accipe hujus rei mirabile documentum de sancto 
David. Aliquando maledictum est illi et a servo. At ille nec cumulatam sensit injuriam, quia praesensit 
gratiam. Quid mihi, ait et vobis filii Sarviae? [2Re 16, 10] O vere hominem secundum cor Dei, qui se 
ulciscenti potius quam exprobranti succensendum putavit! Unde et secura consciencia loquebatur: Si reddidi 
retribuentibus mihi mala, decidam merito ab inimicis meis inanis [Sl 7, 5]. Vetuit ergo prohiberi maledicum 
convitiantem, quaestum aestimans maledicta. Saeviebat lingua maledicta, et ille intendebat quid in occulto 
ageret Deus. Vox maledicentis in auribus, et animus inclinabat se ad benedictionem. Et ideo dicit: Bonum 
mihi, quia humiliasti me, ut discam justificationes tuas [Sl 118, 71]. Vides, quia humilitas justificat nos. 
Humilitas dixi, et non humiliatio. Quanti humiliantur, qui humiles non sunt! Alii cum rancore humiliantur; 
alii patienter; alii et libenter. Primi rei sunt; sequentes innoxii; ultimi justi. Quanquam et innocentia pars 
justitiae est, sed consummatio ejus apud humilem; non humiliatis, sed humilibus dat gratiam [Jm 4, 6]. Est 
autem vere humilis, qui humiliationem convertit in humilitatem, et hic potest dicere Deo: Bonum mihi, quia 
humiliasti me [Sl 118, 71]» haec Bernardus» (VCC, 78a-b). Els passatges omesos de sant Bernat provenen de 
les Epistolae, epístola LXXXVII: Ad Ogerium canonicum regularem (PL 182, cols. 0217A-D) i Sermones in 
Cantica canticorum, sermó XXXIV: In quo tractatur de humilitate et patientia (PL 183, cols. 0960A-0961A).





alt y profunde per fer aquell tan gran edifici dels seus miracles y doctrina, per hon pugen 
los verdaders crehents al celestial Regne. Volia lo Senyor mostrar als seus dexebles qual 
era la principal conclusió que d’ell devien apendre, dient: «Apreneu de mi, que só humil 
de cor hi de pensa.»

Volgué primer posar-ho en obra: fon axí alta y profunde la humilitat de Jesús, Déu y 

Senyor nostre, que no s’i pot acomparar alguna. Los altres, quand se humilien y dejectes 
se mostren, són lavors més honrrats hòmens, perquè stimen que voluntàriament aquella 
dejectió y pobrea passen. Y axí, de sant Loís y de altres que dexaren riquees y regnes, 
quant més dexaven y més se humiliaven, per més perfets los honrraven. Però lo nostre 
Rey, Déu, Senyor y mestre, quand en Nazaret lo miraven pobre, pobrament vestit, 

simple y dejecte, tots stimaven que per poquedat de ànimo, per mísera condició vil y 
baixa, portava axí despecta hi miserable vida. Y per ço fon aquesta alta y profunde 
única humilitat verdadera, la qual no ha pogut algú atényer, sinó ell sol, perfet, y aprés 
la sua verge Mare.

Diu sanct Bernat: «Lo verdader humil desija no que de humil lo loen, mas que·l 

deshonrren hi·l vituperen, y per foll y home inútil lo stimen; y per ço, sinó quand és 
utilitat del prohisme, amaga qualsevol gràcia que tinga, perquè tot lo seu studi és 
conservar la humilitat, preciosa margarita.»

Humilià’s David quand, vestit com ha levita, ministre del temple, cantava y ballava 
davant l’archa. Mirava’l Michol, filla de Saül, primer rey de Judea, primera stimada 

muller sua. Diu al rey, quand ja despullat de les levítiques vestidures com a rey per lo 

 devien] deveien B. Seguim V.  |  humil] hnmil V. Seguim B.  |   Loís] Loýs B. Seguim V.  |   sol] soll B. Seguim 
V.  |   sanct] sant B. Seguim V.

- Apreneu ... pensa] Mt 11, 29: Tollite jugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum, et humilis 
corde: et invenietis requiem animabus vestris.  |  -, Diu ... larcha] 2Sa 6, 16:  Cumque intrasset arca 
Domini in civitatem David, Michol filia Saul prospiciens per fenestram, vidit regem David subsilientem, 
atque saltantem coram Domino: et despexit eum in corde suo.

- Y ... honrraven]  Corella presenta sant Lluís d’Anjou (1274-1297) com un model cristià de renúncia al 
món i de vida contemplativa. Primogènit de Maria d’Hongria i de Carles II d’Anjou, rei de Nàpols, Sicília, 
Jerusalem i Hongria, Lluís d’Anjou va tindre una vida tan convulsa com breu. Amb només tretze anys, i 
acompanyat dels altres dos germans barons, accedí a oferir-se com a ostatge del seu pare, empresonat pel rei 
Alfons III d’Aragó, amb qui la família es disputava el regne de Nàpols des que el papa Innocenci IV els 
l’havia concedit. Durant els anys de captiveri a Barcelona, va menar una vida dedicada a la penitència, a la 
contemplació dels misteris de la vida de Crist i a l’estudi de les escriptures des d’una sensibilitat franciscana. 
La tuberculosi que el va afectar els darrers anys d’empresonament, i que Lluís va interpretar com una prova 
de Déu, no féu més que confirmar-lo en la vocació religiosa. Per això, quan fou alliberat set anys després 
gràcies a un acord entre els Anjou i el casal d’Aragó, que contemplava el casament del primogènit amb na 
Violant, germana del rei aragonés, Lluís va renunciar a tots els drets de successió en favor del seu germà 
Robert, amb la voluntat de rebre les sagrades ordes de sant Francesc i fer una vida retirada. La seua voluntat, 
però, no es va veure totalment acomplida, perquè després d’ordenar-se va rebre l’encàrrec del papa Bonifaci 
VIII d’ocupar-se del bisbat de Tolosa, on portà a terme en només un any una ingent tasca reformista. Va morir 
el 19 d’agost de 1297, als vint-i-tres anys, i vint anys més tard fou canonitzat pel papa Joan XXII, que havia 
estat preceptor seu a la presó. Les seues despulles mortals van ser portades a València el 1443, després que 
Alfons V conquerira la ciutat de Marsella, i es conserven a la Catedral.  |  - Diu ... margarita]  Sant Bernat 
de Claravall, Sermones in Cantica canticorum, sermó XVI: De cordis contritione, et de tribus speciebus 
verae confessionis (PL 183, cols. 0853A-B). 





palau entrava: «Graciós y honrrat anava lo rey com hun jutglar, ballant hi cantant davant 
l’archa.» «Axí ballaré y saltaré y cantaré –respòs lo rey– davant Déu y la sua archa; y 
seré humil y dejecte, y ell me levarà hi m’al- {63d} çarà, qui ha humiliat la casa de ton 
pare.»

Diu sant Bernat: «Stiga ferma la tua sperança, que stà prop de tu la gràcia quand dins 

tu experimentes que·l teu cor se humilia; que, axí com est cert de la rohina quand lo teu 
cor en alt se leva, axí est cert de la gràcia com lo teu cor per humilitat se abaixa.» Porta 
aquestes paraules en les tues entràmenes sculpides: «Resisteix lo Senyor als superbos, y 
als humils dóna la gràcia.» Hi no solament humilitat guarda quand nostre Senyor per si 
mateix en tribulacions te prova, que lavors fàcilment pots veure que la divina bondat té 

record de la utilitat tua, però quand alguna persona te fa injúria, majorment si menor que 
tu la stimes, vil y dejecta, y mires que aquella dejectió y vergonya tot lo temps de la tua 
vida te deshonrra. En tol·lerar aquests opprobris la verdadera humilitat se mostra.

Y aquestes injúries y vituperis, que sien segons lo stament de la tua vida: que si tu has 
renunciat al món y has fet electió de vida perfeta, poca humilitat és si de les coses del 

món te desondren, ans ne atenys glòria; que mostres que en la vida que has eleta 
perseveres. Però si perseverant en virtuosa vida te diffamen y fan que la gent te mire en 
figura de mal home y nefandíssimes culpes sens culpa te appliquen, si de aquests 
improperis te alegres és senyal de humilitat verdadera. Si est en stament de perfeta vida, 
la humilitat te fa alegre, y ensemps, per lo guany teu stàs alegre, y trist per lo dan del 

prohisme, qui peca difamant-te. Y axí, sobre lo fonament de humilitat, caritat edifica.
Ab gran humilitat y paciència, David [de] la fúria de son fill Absalom fogia descalç, 

lo cap descobert. Pochs cavallers però strenus lo acompanyaven. Lo mont Olivet 
passava, y Semeí, desonestament, desonrrant lo rey, lançava sobre lo seu real cap pedres 
y terra, cometent crim nefandíssim de magestat lesa. No volgué lo rey humil mansuet 

pendre de Semeí presta venjança, {64a} que fàcilment la podia pendre, ans respòs a son 
nebot Abisaí, lo qual, sens tarda, li volia levar la vida, que·l dexàs, que ministre de Déu 

 humilitat] homilitat B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |   aquella] equella B. Seguim V.  |   humilitat] 
humillitat B. Seguim V.

- Graciós ... larcha]  El parlament sembla basat en 2Sa 6, 5: David autem et omnis Israel ludebant coram 
Domino in omnibus lignis fabrefactis, et citharis et lyris et tympanis et sistris et cymbalis.  |  - Axí ... pare] 
2Sa 6, 21-22: Dixitque David ad Michol: Ante Dominum, qui elegit me potius quam patrem tuum, et quam 
omnem domum ejus, et praecepit mihi ut essem dux super populum Domini in Israel, et Judam, et vilior fiam 
plus quam factus sum: et ero humilis in oculis meis: et cum ancillis, de quibus locuta es, gloriosior 
apparebo.  |  - Resisteix ... gràcia] Jm 4, 6:  majorem autem dat gratiam. Propter quod dicit: Deus superbis 
resistit, humilibus autem dat gratiam.

- Diu ... abaixa]  Font no localitzada.  |  -, Ab ... cadira]  Corella insisteix en la reivindicació de la 
humilitat reportant aquest episodi de la vida del rei David, que, segons llegim en 2Sa 16, 5-14, va ser 
vituperat i agredit a Bahurim pel benjaminita Ximí, que l’acusava d’haver usurpat el tron a Saül per donar-li’l 
al seu fill Absalom, de la ira del qual fugia. El rei David, malgrat les acusacions, va impedir que Abisai el 
decapitara, i atribuí la intervenció de Ximí a la voluntat divina.  |   strenus]  Valent, coratjós (DCVB, s.v. 
estrenu). 





era, y sos pecats ho mereixien, y la divina bondat aquells vituperis hi opprobris permetia 
perquè ell tingués d’on pogués humiliar-se, y la divina bondat d’on pogués perdonar la 
sua culpa y fer-lo seure en la sua real cadira.

Concordà lo rey psalmista les obres ab les paraules, quand dix: «Bo és, Senyor, que 
m’has humiliat, perquè les tues justificacions aprenga.»

[5. DE  LES CINC  VIES PER  QUÈ S’EXERCITA  LA HUMILITAT]

Diu sant Bernat: «Cinch coses a exercici de humilitat aprofiten: desig de ésser tengut 
en vil y dejecte en sguard dels hòmens; la segona, voler éser tostemps present a major 
persona y a qui sies subjecte, perquè la tua voluntat stiga sens pròpia senyoria y 
tostemps en servitut voluntària; la terça, que tostemps consideres les gràcies, virtuts, 
dons y sciències dels altres y de les tues te oblides, y que no són tues, com és la veritat, 

penses; quartament, la tua poquedat en tot y per tot recordes, axí en lo cors com en 
l’ànima, circuhit de tantes misèries, de tantes penes y culpes, miserable pols, verme y 
cendra; quintament, considera com dins lo teu cor, dins les tues entràmenes, entren y 
penetren los ulls de la divina sapiència, y que totes les tues cogitacions, per intrínseques 
que sien, al Senyor són nuhes, paleses y descubertes. Y axí, qualsevol qui açò pensa 

haurà de si mateix vergonya, y considerades les sues imperfections tantes, de si mateix 
voldria amagar-se.»

 opprobris] opprobries B. Seguim V.  |   ell] él B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   dels] de les B. 
Seguim V.  |  éser] ésser B. Seguim V.  |   nuhes] nuches B. Seguim V.  |  qualsevol] qualseval B. Seguim V.

- Bo ... aprenga] Sl 118, 71: Bonum mihi quia humiliasti me: ut discam justificationes tuas. Psalteri: «Tu est 
bo, e per la tua bondat ensenya’m les tues justificacions» (López Quiles 1985: 129).

- Diu ... amagar-se]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Sunt autem plura quae ad 
humiliationem, et humilitatis exercitium valent, de quibus ibidem Bernardus sic dicit: “Ad exercitium 
humilitatis quinque prodesse possunt. Amor vilitatis, ut ea quaerat homo in quibus et locus quidam videatur 
injuriae. Assiduitas subjectionis, ut semper velit esse cum aliquo, quem revereatur et timeat, ut discat frangere 
suam voluntatem. Tertio, in humilitatis exercitio est comparatio melioris, ut eum semper attendat homo, in 
quo inveniat gratiam quae ei desit, oblitus quae retro sunt, et in ea quae ante sunt extentus. Quartum est 
assidua meditatio propriae conditionis, ut ad omnem elationis motum statim occurrat, Quid superbis, terra et 
cinis? [Sir 10, 9] Quintum est consideratio occulti inspectoris. Quomodo enim qui saepius confessionem 
fecerit alicui de verbis quae arroganter dixerit, si forte contingat, ut parvus simile aliquid loquens illum videat 
audientem, valde confunditur; ita qui considerat occultum inspectorem, cui cogitatio omnis confitetur, non 
poterit non erubescere, si elatum quid meditetur; propterea non solum contra superbiam, sed et contra vitia 
universa valde utile est homini semper videre videntem se, et sic attendere oculos ejus in corde suo, ac si haec 
sola cura sit Deo contemplari quid agat, aut quemadmodum se habeat ipse” haec Bernardus» (VCC, 78b-79a). 
Font no localitzada.  |   voldria amagar-se]  A continuació, Corella omet el fragment següent: «Humilitatem 
igitur pro posse sectare, sine qua non poteris proficere, aut virtutem aliquam possidere. Unde iterum 
Bernardus: “Humilitas ceteris virtutibus intantum est necessaria, ut absque ista illae nec esse virtutes 
videantur. Nempe ut charitas sive quaeque alia virtus detur, humilitas meretur; quoniam humilibus Deus dat 
gratiam [Jm 4, 6]. Servat acceptas; quia non requiescit Spiritus nisi super quietum et humilem. Servatas 
consummat, nam virtus in infirmitate, hoc est, in humilitate, perficitur [2Co 12, 9]” haec Bernardus» (VCC, 
163a). El passatge bernardià més pertany a De moribus et officio episcoporum tractatus seu epistola XLII ad 
Henricum archiepiscopum senonensem, c.V: De virtute humilitatis omnibus quidem, sed praelatis in primis 
necessaria (PL 182, col. 0821A).





[6. DELS TRES SIGNES D’HUMILITAT]

Diu sant Bernat: «Com no consideram aquell parlar del Senyor en boca de Esaïes?: 
“Sobre lo mansuet y humil lo meu sperit reposa.”» Diu lo psalmista: «Senyor, les tues 
fonts en les valls brollen», que vol dir: «La tua gràcia, en los humils la mostres», y per 
mig de les montanyes passen les tues aygües. Signifiquen los dos monts dues spècies de 
supèrbia: de béns temporals naix la una, hi dels spirituals l’altra. Per la {64b} vall de 

humilitat, enmig de aquests monts, les aygües de la divina gràcia corren.
Són tres senyals que·l verdader humil conserva la gràcia: lo primer, que no vulla que 

li sia feta alguna honor més que als altres; lo segon, que sia aparellat soferir los dans y 
treballs axí com los altres; lo terç, que si li és fet algun dan o algun opprobri, stime que 
li ve per sa culpa, hi no li és feta injustícia.

 sant] sanct B. Seguim V.  |   reposa] reposar B. Seguim V.  |   dels] de les B. Seguim V.  |   humilitat] hnmilitat 
V. Seguim B.  |  aquests] aquest B. Seguim V.  |   treballs] traballs B. Seguim V.

 Sobre ... reposa] Is 42, 1: Ecce servus meus, suscipiam eum; electus meus, complacuit sibi in illo anima mea: 
dedi spiritum meum super eum, judicium gentibus proferet.  |  - Senyor ... aygües] Sl 103, 10: Qui emittis 
fontes in convallibus; inter medium montium pertransibunt aquae. Psalteri: «Qui fas brollar les fonts en les 
valls; entre lo mig dels monts passaran les aygües» (López Quiles 1985: 113).

- Diu ... injustícia]  La traducció que ofereix Corella d’aquest subcapítol és fruit d’una profunda 
reelaboració del text llatí, que s’estructura a partir de l’explicació dels tres signes d’humilitat a què fa 
referència l’intertítol, que són enunciats amb una estructura rimada: «Humilitas ergo meretur primo gratiae 
impletionem», «Secundo, humilitas meretur implere gratiae augmentationem» i «Tertio humilitas meretur 
gratiae augmentatae conservationem». Cfr. amb el text ludolfí la traducció corellana, que  desdibuixa 
voluntàriament aquesta estructura de l’original llatí, i només dóna compte dels dos primers apartats, mentre 
que omet el tercer: «Humilitas ergo meretur gratiae impletionem. Unde in Psalmo: Qui emittis fontes in 
convallibus, id est, gratiam tuam praestas humilibus, inter medium montium pertransibunt aquae [Sl 103, 10]. 
Duo enim montes sunt duae species superbiae, quarum una nascitur ex re temporali, alia ex re spirituali, et 
inter istos duos montes est vallis humilitatis, non declinans ad aliquam speciem superbiae, et in isto medio 
transeunt aquae gratiarum. Secundo humilitas meretur implere gratiae augmentationem, et ideo volens 
ulteriorem gratiam recipere a Deo, non aestimet se magnum; sed humiliet seipsum. Quod autem homo non 
elevet se de gratia quam habet, sunt tria signa. Primum, si non vult ut propter gratiam vel perfectionem quam 
habet, exhibeatur sibi majus commodum quam alii. Secundum, si paratus est contemptum, incommodum, et 
laborem pati sicut alii. Tertium quod facto sibi incommodo, credit in hoc non sibi fieri injuriam, sed justitiam. 
Tertio humilitas meretur gratiae augmentatae conservationem. Sicut enim cinis conservat ignem; sic humilitas 
gratiam, quae est ignis spiritualis. Conservatur etiam ignis per lignorum appositionem; sic et gratia per 
bonorum operum multiplicationem, quae est quasi lignorum appositio. Item conservatur ignis per 
insufflationem; sic et gratia per ferventem meditationem, quae est quasi quaedam insufflatio. Item 
conservatur ignis per praeservationem a contrario; sic et gratia per occasionum et societatum malarum 
devitationem, quae est quasi quaedam a contrario praeservatio» (VCC, 79a). Notem encara que el fragment 
incial de la traducció de Corella, en què es recull una citació d’Isaïes (Is 42, 1) que no és al text llatí, és 
atribuït per error a sant Bernat, probablement a partir de la confusió amb fórmula llatina «haec Bernardus» 
que tanca la citació de l’abat de Claravall que precedeix aquest fragment, i que, com hem indicat en la nota 
anterior, el traductor valencià omet.





[7. COM  CRIST  TREBALLAVA AMB LES MANS]

Hi tornant a la evangèlica història, considerem aquella benaventurada casa, sobre 
totes les cases hi temples benaventurada. Qual és l’ànima cristiana que no·s transporte 
en contemplar hi veure seguts en una petita taula Joseff, la verge sposa, hi lo Fill, Déu 
home, com stà de peus y no·s vol seure, perquè serveixca a Joseff hi a la sua verge 
Mare, hi·ls done a beure? O, casa chiqua y excelsa, humil hi alta sobre lo cel imperi! 

Acosta’t, o ànima devota! Toca a la porta! No·t spanten les tues culpes, que Reyna és de 
misericòrdia. Supplica al teu Déu, Senyor hi mestre, que·s vulla seure al costat de la sua 
verge Mare, que tu serviràs a la pobra taula de tot lo que serà necessari. Hi aquesta 
contemplació santa, treballa en posar-la en obra en casa de algun pobre, en lo qual pots 
servir a Joseff, a Jesús hi a la verge Senyora.

Considera, donchs, com aprés que Joseff hi la verge Mare han pregat al Fill Jesús que 
sega, com mengen, què mengen y ab quina modèstia mengen. Hi tu stà prest hi delliure 
si volen beure, si res demanen; no comportes que·l Fill Jesús se leve, ni la verge senyora 
Mare. Mira ab quina temperança de viandes, ab quina pobretat hi fretura. Mira aprés les 
gràcies hi laors que a la divina bondat presenten. Mira com se leven de aquella pobra 

taula, com cascú treballa que primer serveixca, leve la taula hi agrane hi faça lo que és 
necessari. Mira aprés y contempla com Josef se posa a la faena de la sua pobra fusteria, 

 benaventurada] benaventnrada V. Seguim B.  |  transporte] trensporte B. Seguim V.  |   casa] cosa B. Seguim V.  |  
 treballa] traballa B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |  faena] fena B. Seguim V.

-, Hi ... loen]  Corella reelabora aquest fragment contemplatiu, centrat en la pobresa de la sagrada 
família, a partir dels motius del text original llatí: la descripció de la casa humil en què viuen i la necessària 
dedicació al treball. De més a més, recollint la a idea expressada pel text ludolfí, segons la qual la sagrada 
família «servientem non habebat» (VCC, 79a), decideix implicar el lector en la meditació i li proposa 
d’imaginar-se que és ell mateix qui serveix a taula. Cfr. la traducció del teòleg valencià amb la VCC: «Sed 
redeamus ad intuendum actus et vitam Domini Jesu speculi nostri, quod est principale nostri propositi. Igitur 
in omnibus exhibeas te praesentem, et considera illam super omnes alias benedictam familiam parvam, sed 
valde excelsam, pauperem, et humilem vitam ducentem. Felix Joseph senex quaerebat de arte lignaminis 
quod poterat; Domina vero colo et acu pro pretio laborabat, victum sponso et filio parabat, et alia expedientia 
domus obsequia, quae multa sunt, faciebat, quia servientem non habebat. Compatere igitur sibi quam sic 
oportet laborare, et suis manibus operari. Compatere etiam Domino Jesu, quia eam adjuvat fideliter, et laborat 
in his, quae potest: Filius enim hominis ut ipse ait, non venit ministrari, sed ministrare [Mt 20, 28]. Intuere 
igitur bene eum, humilia obsequia domus facientem, et nihilominus intuere etiam Dominam et Joseph senem 
pro vitae necessariis laborantes. Unde Basilius: “Ab ipsa autem primaeva aetate parentibus obediens, 
quantum laborem corporeum humiliter et reverenter sustinuit. Cum enim homines essent honesti, et justi, 
egeni tamen et necessariorum penuriam patientes, teste praesepi, manifestum est quod sudores corporeos 
frequentabant, necessaria vita sibi inde quaerentes; Jesus autem obediens illis etiam in sustinendo labores 
subjectionem plenariam ostendebat” haec Basilius. Conspice etiam qualiter ipsi tres comedunt ad unam 
mensam simul per singulos dies, non lautas et exquisitas, sed pauperes et sobrias coenas sumentes; et qualiter 
postea simul colloquuntur, non inania et otiosa verba, sed plena Spiritu Sancto et sapientia, nec minus mente 
reficiuntur quam corpore et qualiter post aliqualem recreationem convertunt se in cubilibus suis ad orationem, 
non enim erat eis domus ampla, sed parva. Meditare etiam tria cubilia in aliqua camerula, scilicet unum pro 
quolibet eorum, et intuere Dominum Jesum super unum sero post orationem se componere per singulas 
noctes, tam longissimi temporis spatio, sic humiliter, sic viliter, sic etiam perseveranter, ut faceret quicumque 
alius pauperculus de populo. Quolibet sero in hoc strato deberes sibi compatiendo eum aspicere, et te eidem 
humiliter, et devote recommendare» (VCC, 79a-b). No ens ha estat possible identificar la font del passatge de 
sant Basili de Cesarea.





hi al teler o a cosir la solícita Senyora; y com Jesús, si és mester, a Josef ajuda y a la sua 
ver- {64c} ge Mare.

Mira quanta humilitat y pobrea, perquè de les sues eternes riquees Jesús, Déu y 
Senyor nostre, fes richs a nosaltres, pobres per nostre primer pare. Mira tres pobrets lits 
cuberts de pobra hi miserable roba, hon aprés de largues oracions se retrahen. Hages 

compassió y pietat a tanta misèria que per tu sostenen Josef, Jesús y la sua verge Mare. 
Atén y mira com poch dormen, com a mijanit se leven, a la divina bondat loen.

[8. DE  L’ALEGRIA DE  MARIA PER  LA PRESÈNCIA DEL FILL]

Contempla y mira entre aquestes misèries quina y quant gran era la alegria que sentia 
la verge Mare, mirant aquell Fill més bell dels altres hòmens, Déu, Fill de Déu y 
unigènit Fill seu, Déu y home. Però en aquesta alegria, una dolor intol·lerable se 

mesclava, pensant com per redempció nostra en la creu morir devia.

 Josef] Joseff B. Seguim V.  |   riquees] riques B. Seguim V.  |   a] om. B. Seguim V.  |  Josef] Joseff B. Seguim 
V.  |   divina] divin B. Seguim V.

- Contempla ... devia]  Cfr. la traducció corellana amb l’original llatí: «In tanta tamen corporis afflictione 
et penuria, pia mater replebatur mentis laetitia de tanti filii praesentia» (VCC, 79b).  |   devia]  El traductor 
valencià omet tot seguit aquest passatge, que el text ludolfí atribuït a sant Anselm, per bé que pertany en 
realitat al pseudo-Anselm (Eadmer de Canterbury), De excellentia Virginis Maria, c.IV: De amore Virginis ad 
filium (PL 159, cols. 0566A, 0562B i 0565A): «Unde Anselmus: “Quo vel quali gaudio replebatur tota 
substantia ejus, quando eum quem tantopere diligebat, quem creatorem atque dominatorem omnium rerum 
esse sciebat, secum degentem, secum edentem, seque quaecumque nosse volebat dulci affatu docentem 
haberet, quis capiet? Quantumvis mirabilis itaque et ineffabilis amoris affectus considerari queat, inter hunc 
talem tantae matris filium, et hanc talem tanti filii matrem perpendant hi saltem quoquo modo, qui unico 
dilectionis fervore saepe altrinsecus amant, mater scilicet filium, et filius matrem. Nec putetur ab aliquo, vel 
parum quid sentire in se quemlibet de affectu istius matris in filium suum. Nullo siquidem modo crediderim 
quod is qui ad eum intelligendum provehi meruerit ab amoris ipsius dulcedine extraneus usquequaque fieri 
possit. Qui autem in hujus dilectionis suavitatem transit, nullo pacto defendendum, quin et in retributionis 
ejus participium transiturus sit” haec Anselmus» (VCC, 79b). 





[9. COM  HOM HA DE  SEGUIR  A  CRIST  PER  L’EXEMPLE  DE LA  SEUA 
HUMILITAT]

Axí passava Jesús, Déu y Senyor nostre, la joventut de la sua pobra vida no ociosa, 
mas profitosa, donant-nos exemple de humilitat profunde, hon totes les virtuts se 
funden. Per defalt de aquesta se perdé Lucifer ab tota la sua nefandíssima companyia; 
per defalt de aquesta se perdé Eva, y féu perdre tota la sua progènie, la qual, per la sua 
humilitat, ha reparat Jesús, Déu y Senyor nostre. Tres anys hi mig prycà la sua 

excel·lent doctrina y acabà maravellosos actes, y trenta anys portà miserable y dejecta 
vida, que·ns donàs de humilitat complit exemple.

Treballem, donchs, en seguir lo nostre cap, Senyor e mestre, y siam contents que 
passem la vida y sien cuberts nostres cossos, axí com diu lo Apòstol, y sien aquestes les 
riquees nostres. Humiliem la nostra supèrbia y conegam los defalts nostres, hi tingam 

per vils a nosaltres y totes les nostres obres. Y tant com aprofitam en lum de gràcia, tant 
aprofitem en coneixença de nostres defectes. Mirem les nostres taques en la lum de 

 prycà] preÿcà B. Seguim V.  |   doctrina] donctrina B. Seguim V.  |   de] be B. Seguim V.  |   contents] contemts 
B. Seguim V.  |   cossos] cosos B. Seguim V.  |   aprofitam] aprofitan B. Seguim V.

- siam ... cossos] 1Tm 6, 8:  Habentes autem alimenta, et quibus tegamur, his contenti simus.

-, Axí ... verdadera]  Corella ofereix també en aquest apartat una traducció molt reelaborada que 
s’allunya notablement del text de l’original llatí, que fa: «Vidisti quantam paupertatem, vilitatem et 
asperitatem, vigilando, dormiendo, abstinendo, et in omnibus suis actibus Rex regum, et Dominus aeternus 
per tam longissimi temporis spatia pro nobis sustinuit. Ubi sunt ergo quaerentes otia et commoda, quaerentes 
superflua et ornata, quaerentes curiosa et vana? Non didicimus in scholis magistri hujus, qui talia volumus. 
Sed numquid sapientiores eo sumus? Ipse nos docuit verbo et exemplo humilitatem, paupertatem, ac corporis 
et laboris afflictionem. Sequamur ergo summum magistrum, qui nec fallere vult, nec falli potest, et habentes 
juxta doctrinam Apostoli victum, et quibus tegamur ad congruentem scilicet necessitatem, non 
superabundantiam, his contenti simus [1Tm 6, 8]. Aliis etiam virtutum exercitiis et studiis spiritualibus, 
continue, indesinenter et vigilanter pro posse insistamus. Ex hoc ergo facto Domini, accipe doctrinam in tuam 
parvitatem resiliendo; ac teipsum non solum in tuo, sed etiam in aliorum conspectu vilificando et per 
exercitium vilium et humilium operum abjiciendo. Videas continue defectus tuos, et peccata tua, et ea 
aggrava quantum potes. Aliorum vero defectus post tergum projicias, et non videas; quod si videris, allevies 
et excuses, et ipsis compatiaris et succurras pro viribus, cogitans semper quod tu faceres pejus, nisi sola sua 
gratia te conservaret Jesus Christus. Averte oculos tuos et mentis et corporis ab aspectu aliorum, ut in lumine 
vultus Dei conspicere possis teipsum. Nihil enim ad te humiliandum utilius reperire poteris, quam si teipsum 
bene inspexeris. Unde Bernardus: “Volo proinde animam primo omnium scire seipsam, quia talis scientia non 
inflat, sed humiliat, et est quaedam praeparatio ad aedificandum. Nisi enim super humilitatis stabile 
fundamentum spirituale aedificium stare minime potest. Porro ad se humiliandam nihil anima invenire 
vivacius seu accomodatius potest, quam si se in veritate perspexerit; tantum non dissimulet, non sit in spiritu 
ejus dolus, statuat se ante faciem suam, nec a se avertere abducatur” haec Bernardus. Unde et Augustinus 
dicit, quod non est parvus ad beatitudinem accessus, cognitio infelicitatis suae. Teipsum ergo sine cessatione 
considera, et semper sine simulatione dijudica. In omni actu tuo, in omni locutione tua, et in omni cogitatione 
tua teipsum reprehende, et in te semper compunctionis materias studeas invenire, cogitando quod etiam bona 
quae facis non sunt ad plenum excocta, nec illo fervore quo deberent facta, sed multis inquinata negligentiis, 
ut merito omnis justitia tua panno menstruatae comparari debeat mulieris» (VCC, 79b-80a). Els passatges 
patrístics referits en el text llatí, i que el traductor valencià omet, pertanyen, respectivament, a sant Bernat de 
Claravall, Sermones in Cantica canticorum, sermó XXXVI (PL 183, cols. 0969C-D) i sant Agustí, De 
sermone Domini in monte secundum Matthaeum libri duo, l.I, c.XII (PL 34, col. 1247). D’altra banda, 
constitueixen addicions de Corella que no hem sabut documentar les citacions de sant Anselm i sant Gregori 
que presenta la traducció valenciana. Notem finalment que el contingut del passatge bernardià que reporta 
Corella difereix tant del que li és atribuït en el text llatí que resulta difícil identificar-los com a passatges 
paral·lels.





nostra consciència; comence lo saber nostre en coneixença dels defalts nostres. Lijam lo 
primer libre, la consciència nostra, que més prop la tenim que algun altre libre.

Diu sanct Bernat: «És humilitat virtut per la qual {64d} l’ome, ab verdadera 
coneixença de si mateix, se reputa vil hi dejecte. E si alguna gràcia en si troba, pense 
que si en algun altre se trobava, més que en ell aprofitaria. Hi si algun pecat que ell no 

tinga mira en lo prohisme, pense que molt major seria en ell aquell pecat hi altre, si la 
divina pietat no·l preservava, la qual no solament los que ha fet li perdona, mas, per la 
sua special gràcia, dels que poria fer lo delliura.»

Pensa, humil cristià, si lo vi te amarga, quin mèrit tens si no t’enbriagues? E si dius: 
«No solament me abstinch de aquelles culpes que inclinacions no m’i porten, mas de 

aquelles de les quals forts temptacions me impugnen», no tardes a tu mateix respondre 
que no per les tues forces, mas per la divina gràcia és la tua victòria. Hi considera quants 
són cayguts de vida perfeta perquè de si presumien. Hi pensa que aquells qui de cor a 
Déu serveixen, quant majors gràcies reben tant més primerament les sues culpes miren, 
y tant més humils hi dejectes se reputen com ab tantes gràcies tan poch aprofiten.

Diu sant Ancelm: «Axí com lo discret y prudent com de més riques vestidures lo 
cobren, hi totes prestades, més indigne se reputa, pensant quant és pobre, que tan ben 
vestit no tinga alguna roba sua, quina vergonya sent quand lo enterroguen de qui són los 
brocats hi sedes que porta!; axí lo verdader humil més se humilia quand la bondat divina 
majors gràcies li dóna, y, sobre totes, aquesta: que los seus defalts, poquedat y misèria 

conega.»
Hi, per concloure la veritat del present capítol, diu sanct Gregori que senyal cert hi 

manifest de damnació és supèrbia, y de salvació, humilitat verdadera.

 coneixença] coneixenca B. Seguim V.  |   abstinch] abstich B. Seguim V.  |  porten] porte B. Seguim V.  |  
 forces] forças B. Seguim V.  |   vergonya] vergonia B. Seguim V.  |   brocats] broçats B. Seguim V.  |  
 manifest] mauifest V manifestat B. Seguim V, corregint l’error gràfic.

 humilitat verdadera]  Corella omet, possiblement per evitar repeticions, la traducció de la part final d’aquest 
capítol de la VCC, que correspon als apartats onzé («Considerandum quod omnis aptitudo ad bonum profluit 
a misericordia Dei, et de seipso diffidendum») i dotzé («Sic generatur humilitas, omnium virtutum Mater») de 
l’ed. Rigollot. Reproduïm a continuació en text del passatge negligit per la traducció corellana: «Considera 
etiam diligenter, et cum magno pavore frequentissime rumina, quod omnem aptitudinem ad bonum, et ad 
omnem gratiam, seu quamcumque sollicitudinem circa virtutum acquisitionem, a teipso non habeas, sed 
Christus tibi dedit sola sua misericordia: qui si voluisset, potuisset ita conferre cuicumque ribaldo, te in luto 
faecis et lacu miseriae derelicto. Quomodo enim sibi aliquid tanquam suum attribuet, ac si ab ipso proveniat, 
qui multoties suam impossibilitatem in quibuscumque bonis operibus magnis et parvis est expertus, qui toties 
cognovit se non posse dum voluit; et quando, ut ita dicam, non voluit, nec curavit, nec super talibus cogitavit, 
sensit se subito divinitus excitatum, fervore mirabili ad illa opera facienda quae prius cum omni suo conatu 
implere non potuit. Nam et talem impossibilitatem idcirco Deus tam longo tempore dominari in homine 
permittit, ut discat humiliari, et nunquam in seipso inaniter glorietur, sed Deo omne bonum attribuat, non 
solum consuetudine quadam et labiis, sed potius ex intimo sui cordis. Cogita etiam quod non est ribaldus, vel 
quicumque peccator, qui non magis assisteret Deo suo quam tu, et qui non magis recognosceret Dei beneficia 
quam tu, si recepisset gratias quas tu, sola Dei gratuita bonitate, et non propriis meritis, recepisti; propter 
quod potes teipsum viliorem et inferiorem omni homine judicare; et ne propter ingratitudinem tuam a suo 
conspectu te Christus foris abjiciat, non immerito formidare, et peccata aliorum in te sub quadam simiIitudine 
transformare, sic te in tua conscientia increpando: ecce ille est homicida, et ego miser multoties occidi 
animam meam; iste fornicator est et adulter, et ego tota die fornicor et adulteror, a Deo meo oculos meos 





ORACIÓ

Jesús, suau, humil y benigne, exemple y forma de humilitat, pobretat y paciència, 
lança de mi tots los appetits de vanitat y supèrbia, totes les inclinacions de vanaglòria; 
fes-me delliure, per la tua humilitat, de aquesta pestífera pestilèn- {65a} cia. No 
comportes, Senyor, que aquests senyals de perdició y damnació en mi, servent teu, se 

 comportes] conportes B. Seguim V.

avertendo, et diabolicis suggestionibus supponendo; et sic de aliis suo modo. Debes etiam habere in proprio 
tuo sentimento duo, videlicet quod sentias de teipso sicut de uno corpore mortuo foetenti, pleno vermibus, et 
male olenti, et sicut de uno cadavere quod homines dedignantur videre, imo claudunt nares propter ejus 
pessimum foetorem, et avertunt facies ut non videant talem ac tantam abominationem. Et quod si quis de tuo 
corpore justitiam faceret, sentias quod justum esset ut tibi oculos erueret, ac nasum, aures, et os abscinderet, 
et sic de aliis sensibus et membris corporis; quia Deum offendisti cum eis, et quod tantum de hoc gauderes, ut 
nunquam aliud de te tantum desiderares, aut velles, et quod omnia vituperia, verecundias, et diffamationes 
plusquam possent imaginari, vel cogitari, ut vinum biberes, ac cum summo gaudio et laetitia cordis reciperes, 
imo in facie ridens, splendens, et alacer appareres. Et quod omnes te videntes faceres admirari, et ad seipsos 
converti, et quod crederent non posse sine Deo hoc fieri. Deinde oportet quod diffidas de teipso totaliter, et de 
omnibus bonis tuis, et de tota vita tua, et convertas te totum, et reclines super brachia Jesu Christi pauperrimi, 
humillimi, improperati, despecti, et mortui propter te, usquequo tu sis mortuus in omnibus tuis sentimentis 
humanis, et quod Jesus Christus crucifixus vivat in tuo corde, et in anima tua, et totus transformatus et 
transfiguratus et vivus, et haec cordialiter sentias in te, in tantum ut nunquam videas vel audias nisi solum 
Jesum stantem in cruce suspensum, et mortuum propter te, ad exemplar beatae Virginis mortuus mundo et 
vivens in fide; et quod in illa fide vivat tota tua vita, usque ad resurrectionem, in qua Deus mittet gaudium 
spirituale et donum Sancti Spiritus in anima tua, et in illis qui diligunt adventum ejus [2Tm 4, 8]. Ex his 
praemissis generabitur in te virtus illa, quae est mater et origo omnium virtutum: scilicet humilitas, quae 
interiores oculos aperit ad Dei conspectum, cor humanum ab omni superflua cogitatione purgando. Nam dum 
homo in suam parvitatem resilit, se vilificando, se increpando, se detestando, suam nihilitatem considerando, 
sibiipsi intentissime displicendo, per haec et similia in tantum circa propria occupatur negotia, quod omnis 
alia inutilis cogitatio arescit, et sic dum omnia alia audita, visa, et temporaliter operata a se repellit, et in 
oblivionem adducit, incipit ad seipsum redire, et modo mirabili in seipsum revolvitur, et sic ad originalem 
justitiam et coelestem quodammodo puritatem incipit propinquare. Sic dum in seipsum reflectitur, 
contemplationis oculus dilatatur, et in se scalam erigit, per quam transeat ad contemplandum et angelicum 
spiritum, et divinum. Ad quod oportet ut anima materialia omnia ab oculis suis excludat, sicut aliquis volens 
solem visibilem intueri, necesse est ut ab omnibus aliis visibilibus oculos avertat. Et ex tali contemplatione 
animus ad bona coelestia inardescit, et omnia temporalia tanquam nihil et de longe prospicit. Per hoc illa 
charitas in mente fervescere incipit, quae velut ignis omnem rubiginem vitiorum consumit. Sic totam animam 
in tantum occupat charitas, quod non est qua intret vanitas. Jam quidquid cogitat, quicquid loquitur vel 
operatur, totum provenit, ex dictamine charitatis. Ut ergo in bono jugiter perseveres, sta jugiter in timore, et a 
Deo totaliter recognosce, et ab ipso perseverantiam pete. Et si non vis corruere, noli alios judicare, nec contra 
eos indignationis spiritu movearis, si eos vides in aliquibus deficere, et eis compatiaris ex corde, ac pro eis 
suppliciter ora, et eos in corde tuo quantum potes, excusa, cogitando quod non potes aliquid, nec ipsi possunt, 
nisi quantum Christi gratia manum suam porrigit, qui non pro meritis, sed pro suae voluntatis beneplacito 
tribuit. Si haec cogitaveris, firmus eris. Nam quae est causa quod multi quandoque incipiunt multa in 
abstinentia, et in aliis facere, qui non perseverant, corpore languente, vel spiritu frigescente? Certe nulla alia 
causa, nisi propter eorum elationem et praesumptionem, dum de se praesumentes, aliis indignantur, et eos in 
cordibus suis judicant, et Deus subtrahit ab eis donum suum, efficiunturque defectuosi plus quam alii, quos 
primitus judicabant. Nam communiter istud accidit, quod quicumque alium in aliquo judicat, Deus tandem 
eum in eodem defectu, vel majori cadere permittit. Ergo servias Deo in timore, et si quando te sentias in 
exaltatione quadam ob memoriam beneficiorum quae tibi donat Altissimus, apprehende disciplinam 
increpationis et propriae reprehensionis, nequando tibi irascatur Dominus, et pereas de via justa [Sl 2, 12], et 
cadas. Et breviter sequere utilem Anselmi doctrinam: “Omnia, inquit, interiora tua, et ea quae agis inspicias, 
et ad quem finem quaeque perventura sint videas. Et credo, nisi insanus sis, ea facies unde felicitatem et 
gaudium recipies; ea vero dimittes, unde tormenta et tristitiam merearis” haec Anselmus» (VCC, 80a-81b). El 
passatge de sant Anselm de Canterbury prové del Liber meditationum et orationum, meditació IV: Quomodo 
peccator excitet animam suam ad corrigenda peccata (PL 158, cols. 0730C-0731A).
 aquesta ... cia]  Aquesta figura retòrica, basada en la repetició d’un mateix lexema amb variació gramatical, 
tradueix en realitat el fragment llatí «omnia simul genera tantae pestis, tantaeque malitiae» (VCC, 81sc).





troben en cogitacions, paraules ni obres. Funda lo meu cor en humilitat verdadera, 
perquè no done loch als aguayts del diable, y fes-me gràcia que chiquet y dejecte en lo 
meu conspecte me stime, perquè la tua gràcia atenga, la qual dónes als chiquets, humils 
y dejectes. Amén.

 conspecte] conspcte B. Seguim V.  |  humils] hnmils B. Seguim V.



DE  L’OFFICI HI  VIDA DE  JOHAN BAPTISTA.  CAPÍTOL  XVII

[1. DE  LA SITUACIÓ POLÍTICA DE  JUDEA]

Passada en silenci la infància de Jesús, Déu y Senyor nostre, comença sant Luch lo 
seu tercer capítol, dient: «En lo quinsén any de Tiberi Cesar, qui succehí a Octovià 
Cesar, sots lo qual naixqué lo Senyor nostre, procurant y regent Ponç Pilat Judea; y 

essent tetrarcha de Galilea Herodes, fill del gran Herodes; y Felip, son germà, tetrarcha 
de la província de Iturea y Traconítida; y Lisània, tetrarcha de la província de Abilina, 
sots los prínceps dels sacerdots Cayfàs y Annà.»

Hon devem atendre que Tiberi Cesar succehí a Octovià Cesar, lo qual havia succehit a 
son oncle, Júlio Cesar, qui primer absolutament tingué lo romà Imperi. Naixqué lo 

Senyor en l’any quaranta-dos de l’imperi de Octovià Cesar, del qual cinquanta-set anys 
durà lo imperi. Y axí·s mostra que havia trenta anys lo Baptista quand començà lo seu 

 Octovià] Octavià B. Seguim V.  |   Iturea] Ituria B. Seguim V.  |  Traconítida] Traconida B. Seguim V.  |   devem] 
deven B. Seguim V.  |   limperi] l’iperi B. Seguim V.

- En ... Annà] Lc 3, 1-2: Anno autem quintodecimo imperii Tiberii Caesaris, procurante Pontio Pilato 
Judaeam, tetrarcha autem Galiaeae Herode, Philippo autem fratre ejus tetrarcha Ituraeae, et Trachonitidis 
regionis, et Lysania Abilinae tetrarcha, sub principibus sacerdotum Anna et Caipha: factum est verbum 
Domini super Joannem, Zachariae filium, in deserto.

 De ... Judea]  Atenent a la intervenció traductològica de Corella, presentem fusionats en aquest apartat inicial 
els passatges corresponents als subcapítols primer («Transit auctor ad officium Joannis Baptistae») i segon 
(«Status politicus Judaeae») de l’ed. de Rigollot. En conseqüència, a partir d’aquest punt resta alterada la 
correspondència numèrica dels intertítols d’ambdues edicions.   |  - Passada ... capítol]  Cfr. amb el text llatí 
la traducció de Corella, que redueix a la mínima expressió l’excursus narratològic amb què comença la VCC, 
i que ocupa el subcapítol primer en l’ed. de Rigollot: «Praetermissis omnibus aliis infantiae Salvatoris 
actibus, cura fuit deinceps ipsis Evangelistis describere facta et dicta Christi, quae gessit secundum aetatis 
plenitudinem et secundum virum perfectum; et primo de Baptismo quo a Joanne baptizatus fuit. 
Praemittendum est igitur mysterium et officium Joannis baptizantis, et Baptismum poenitentiae praedicantis» 
(VCC, 81a).  |  - En ... Cesar]  Sobre Tiberi Juli Cèsar August, veg. nota p. 120,9.  |   procurant ... Judea]  Ponç 
Pilat (s. IaC- s. IdC), fou el cinqué procurador de la província romana de Judea. Durant el seu govern 
(26-36dC) es va produir no només els fets narrats en aquest capítol, sinó també la mort i passió de Jesús de 
Natzaret.  |   essent ... Herodes]  Sobre Herodes Antipas, veg. p. 269,5.  |  6-7 y ... Traconítida]  Sobre Herodes 
Filip, veg. p. 269,5.   |   Iturea]  Iturea, anomenada també en la Bíblia Jetur, és una regió històrica de Palestina, 
situada al NE del Mar de Galilea (o llac de Tiberíades) i al S de l’Hermon.  |  Traconítida]  La Traconítida o 
Traconitis fou un districte històric de Palestina proper a l’anomenat Mar de Galilea i en direcció a Damasc; a 
l’est tenia l’Auranítida o Auranitis (avui la Bataniyya), al sud l’Iturea, i a l’oest la Gaulanítida o Gaulanitis. 
La zona té uns 900 km2 i forma triangular.  |  y ... Abilina]  Lisànies I d’Abilene, fill i successor de Ptolemeu 
d’Iturea, fou tetrarca d’Abilene, Traconitis i Iturea. Quan, vers l’any 33aC, Marc Antoni el va fer matar per 
complaure Cleòpatra, els territoris van passar a mans de Zenòdor de Traconítida, una espècie de cap de 
bandits.  |   Cayfàs]  Sobrenom del saduceu Josep, gendre d’Anàs, summe sacerdot jueu de l’any 18 al 36 dC. 
Presidí el sanedrí en el procés de Jesús, el qual condemnà pel fet d’haver-se declarat «fill de Déu».   |  Annà]  
Anàs (s. IaC- s. IdC) fou summe sacerdot jueu els anys 6-15 dC. Era sogre de Caifàs, que ocupà aquesta 
dignitat anys després (18-36). Intervingué en el procés en què Jesús fou condemnat.   |  -, Hon ... 
profecies]  Addició de Corella (cfr. amb VCC, 81a). La VCC fa referència a l’edat en què Joan comença a 
predicar més endavant. Veg. p. 318,10.





baptisme. Y aquesta és edat perfeta per a començar tals actes. Y de aquesta edat era 
Josef quand pres procura general de Egipte, y Ezechiel quand començà les sues 
profecies.

Hi devem atendre que, axí com ja havem dit en los precedents capítols, volent lo 
romà Imperi abaxar dels juheus la supèrbia y levar ocasió que rebel·lar no·s poguessen, 

mort lo gran Herodes, no volgué que algú prengués real corona, mas partí lo regne en 
quatre parts, que tetrarchies se nomenen. Y donaren al fill del gran {65b} Herodes, 
Archelaus, la tetrarchia de Judea. Lo qual, acusat davant Cesar perquè tiranament regia, 
y condamnat en exili en Vihenna, tramés lo emperador a Pilat, home gentil ydolatre, 
francés natural del terretori de Leon, sots lo Royne, que regís tota la terra de Judea, y 

 Josef] Joseff B. Seguim V.  |  Ezechiel] Ezechel B. Seguim V.  |   quatre] quarante B.  Seguim V. Cfr. amb el text 
llatí: «regnum Judaeorum in quatuor Tetrarchias divisum fuerat» (VCC, 81a).  |   Leon] Lion B. Seguim V.  |  
lo] la V. Seguim B.

- Y2 ... Egipte]  Corella incorpora a la traducció aquesta referència a Josep, fill del gran patriarca Jacob, qui, 
segons es narra en Gn 41, va ser nomenat administrador del regne d’Egipte després que interpretara amb 
l’ajuda divina un somni del faraó, en què apareixien set vaques grasses i set vaques magres, en  senyal dels 
set anys de prosperitat, seguits de set anys de penúries, que havien de viure els egipcis. En el passatge bíblic 
consta que Josep «tenia trenta anys quan va ser presentat al faraó, rei de Egipte» (Gn 41, 46). D’altra banda, 
es tracta d’un passatge bíblic ben conegut pel traductor valencià, que el va novel·lar en estil de valenciana 
prosa en la seua Història de Josep.  |  - y ... profecies]  El traductor valencià fa referència en aquesta glossa al 
profeta Ezequiel, fill de Buzí, que, segons s’explica al començament del llibre bíblic que porta el seu nom 
(Ez 1, 1-3), va rebre l’esperit de profecia als trenta anys, quan era a la riba del riu Quebar, a Babilònia.  |  
- volent ... nomenen]  Aquesta explicació de l’aparició de les tetrarquies com un estratagema de l’imperi 
romà per fragmentar el poder dels jueus i evitar rebel·lions no es troba en el text llatí (cfr. amb VCC, 81a). El 
traductor deu haver-la pouada d’alguna font dedicada al comentari bíblic, com ara les Postillae perpetuae in 
universam Sacram Scripturam, de Nicolau de Lira, en què es pot resseguir el raonament: «Romani, volentes 
fugere iudeorum superbiam et aufferre eis rebelandi occasionem, abstulerunt ab eis nomen regium, dividentes 
regnum in plures parles que tethrarchie dicebantur» (postil·les a Lc 3, 1).  |  - Y ... Judea]  El text llatí 
atribueix també a Arquelau la tetrarquia d’Abiline, i esmenta que les tetrarquies tercera i quarta eren regides 
per Filip, informació que omet Corella. Cfr. amb el text llatí: «quarum duas [tetrarchias], scilicet Judaeam et 
Abylinam habebat Archelaus, tertiam vero, et quartam Philippus» (VCC, 81a).  |   y condamnat en exili en 
Vihenna]  L’original llatí afirma que Arquelau és expulsat a l’exili al desé any d’exercir el càrrec de 
procurador, idea que no recull la traducció de Corella (cfr. amb VCC, 81a). D’altra banda, el traductor 
valencià especifica que l’exili té lloc a Viena, és a dir, a la regió històrica de Poitou, informació que no consta 
en la VC, però que és present també en les Postillae de Nicolau de Lira: «Ipso [Herodes] mortuo, Archelaus, 
eius filius et frater predictorum [Filip i Lisànies], successit ei in regno decem annis; quo accusato apud 
Cesarem et misso in exilium apud Viennam, imperator regnum tribus fratribus predictis misit per 
tethrarchias» (postil·les a Lc 3, 1). El lloc de l’exili figura també en la Historia scholastica de Pere Comèstor: 
«Nono autem principatus sui anno Romam veniens a Caesare damnatus, in exsilium pellitur apud Viennam 
civitatem Galliae» (PL 198, c.XXIV, col. 1550B).  |  9-314,1 tramés ... tetrarchies]  La caracterització de la 
figura de Pilat que ofereix Corella en aquest punt difereix de la informació que aporta la VCC, segons la qual 
s’anomena Ponç pel fet que va viure a les illes Poncianes, arxipèlag del mar Tirré, situat a uns 30 quilòmetres 
de la costa occidental d’Itàlia, i que va ser utilitzat com a lloc de retir i d’exili polític durant el mandat de 
Cèsar August. Les al·lusions de Corella a la condició pagana de Ponç Pilat i al seu origen francés provenen de 
les Antiguitats judaiques de Flavi Josef, i estan recollides també en les Postillae de Nicolau de Lira, en què 
podem llegir: «Iste [Ponç Pilat] non fuit iudeus, sed gentilis de territorio Lugdunensi oriundus, secundum 
Iosephum» (postil·les a Lc 3, 1). La Gallia Lugdunensis era una província romana que tenia com a capital 
Lugdunum, l’actual Lió, i que té com a límits naturals els rius Loira, Saona i Sena, el canal de la Manxa i el 
nord del golf de Biscaia. D’altra banda, notem que Corella omet en la seua traducció que Pilat fou el cinqué 
procurador romà de Judea, i la digressió que se segueix en l’original llatí sobre l’abast d’aquest càrrec, segons 
la qual, Ponç Pilat fou procurador («procurator») i no president («praeses») de Judea, perquè tenia el poder 
delegat de Luci Vitel·li, president de Síria, territori al qual pertanyia la província de Judea.





que stiguesen los tetrarches que havem nomenat en les sues tetrarchies. Del tetrarcha 
Lisània alguns opinen que fon fill del gran Herodes, però és opinió [que] més consona 
que fon nebot seu, fill de Alexandra, germana sua.

Diu més lo evangeli: «Sots los prínceps Cayfàs hi Annà»; hon devem atendre que, axí 
com diu Josefus y la Història scolàstica, que lo gran sacerdoci no procehia lavors, 

segons que la Ley ordena, dels pares als fills per recta genealogia, mas confusament, 
sens mirar lo trib de Leví ni alguna descendència; dels romans, qui eren senyors, 
comprat lo prenien. Y no solament cad·any, mas encara en hun any se mudaven. Y axí, 
Annà era sacerdot quand Johan començà lo seu baptisme, y Caifàs quand morí Jesús, 
Déu y Senyor nostre. Eren gendre y sogre, y per anys se partien lo gran sacerdoci. Però 

en aquests tres anys que del baptisme a la mort del Senyor corregueren, tres altres grans 
sacerdots foren: Ysmael, Eleasar y Simon. No·ls diu lo evangelista, y solament de Annà 
y Cayphàs parla: la hu, qui fon al temps de la mort del Senyor; l’altre, al baptisme.

Ab gran solennitat scriu lo sagrat evangeli la prycació del Baptista, descrivint los 
noms y temps dels emperadors, dels grans sacerdots y prínceps, per mostrar la 

excel·lència de aquell qui devia denunciar lo Baptista, qui era Déu, rey y emperador, 
gran sacerdot hi príncep sobre tots los prínceps.

[2. COM  LA PARAULA DE  DÉU  INSPIRÀ JOAN]

En aquest temps, diu lo evangelista, fon feta la paraula en lo desert sobre Johan, fill 
de Zacharies. Fon inspirat de la divina Paraula dins la sua pensa, segons aquell parlar 
del psalmista: «Ohiré què {65c} és lo que·l Senyor dins mi parla.»

 tetrarches] tetrarchies VB. Esmenem l’error atenent al sentit del passatge.  |   los] lo B. Seguim V.  |   trib] itrb 
B. Seguim V.  |   era] om. B. Seguim V.  |   Cayphàs] Cayfphàs B. Seguim V.  |   prycació] preÿcació B. Seguim 
V.

 Sots ... Annà] Lc 3, 2.  |  - En ... Zacharies] Lc 3, 2: sub principibus sacerdotum Anna et Caipha: factum est 
verbum Domini super Joannem, Zachariae filium, in deserto.  |   Ohiré ... parla] Sl 84, 9: Audiam quid 
loquatur in me Dominus Deus, quoniam loquetur pacem in plebem suam, et super sanctos suos, et in eos qui 
convertuntur ad cor. Psalteri: «Yo oiré ço que parla dins mi lo Senyor, que parlarà pau en lo seu poble, e 
sobre los seus sants, hi en aquells qui·s convertexen de cor» (López Quiles 1985: 99).

- Del ... sua]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Altera vero pars principatus sui, 
scilicet Abylina, tradita est Lysaniae, sub nomine Tetrarchiae. Istum Lysaniam dicunt quidam fuisse filium 
Herodis Ascalonitae, sub quo natus est Dominus; sed Josephus dicit quod fuerit nepos ejus, natus ex 
Alexandra, sorore ipsius Herodis, et ex patre Ptolemaeo de Libano, et hoc magis videtur» (VCC, 81a-b). 
Sobre Lisànies I d’Abilene,  veg. p. 312,8.   |  - hon ... mudaven]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 81b), que 
consta també en les Postillae de Nicolau de Lira: «Secundum quod dicit Iosephus et Scholastica hystoria, 
sacerdotium tunc non procedebat secundum genealogiam et dignitatem generis, prout in lege fuerat statutum, 
sed passim a romanis vendebatur, ita quod non solum singulis annis mutabatur summus sacerdos, sed etiam 
aliquando in eodem anno» (postil·les a Lc 3, 1).  |   Eren ... sogre]  Cfr. amb el text llatí: «Isti affinitate erant 
conjuncti» (VCC, 81b).   |   mi parla]  A continuació, Corella omet aquest fragment del text llatí, referit a Joan 
Baptista: «qui tunc in anno erat trigesimo, quod tempus praedicationi debitum est; quia tunc aetas virilis 
viget; ut baptizans et praedicans Christi adventum, et redemptionis solatium annuntiaret. Audivit Joannes per 
internam inspirationem, ac revelationem divinam et auditu mentis, verbum Domini sola gratia desuper ei 
loquentis» (VCC, 81b). Això no obstant, l’al·lusió a l’edat de Joan en començar la predicació és incorporada 





Diu sant Crisòstom: «Manament de Déu fon aquesta paraula, car no per motiu seu 
propi, mas per inspiració divina vench Johan a exercir tan gran misteri, segons ell aprés 
testifica.»

Y, perquè lo seu baptisme no s’allargàs per defalt de aygües y pogués la sua preÿcació 
a molts éser profetosa, hixqué del desert hon havia començat a preÿcar penitència, y 

vench en les parts per hon lo Jordà passa y moltes aygües abunden, y era terra molt 
poblada, donant als qui pryquen exemple que cerquen regions y terres hon la divina 
Paraula aprofite.

[3. COM  EL  BAPTISME  DE  JOAN NO  PURIFICAVA  SENSE PENITÈNCIA]

Prycava Johan en remissió de pecats baptisme de penitència. Lo seu baptisme 
disponia que al Senyor rebessen, y per ço los juheus sols batejava, als quals 

principalment era promés lo rey Messies. Y no·s batejaven les dones, les quals los 
marits instrohir devien, ni los infants, perquè no entenien lo misteri de aquest baptisme, 
en lo qual era mester coneixença del que rebien. Lo baptisme del Senyor a hòmens y a 
dones y a totes edats se dóna, en remissió de la culpa y de la pena. Y axí, havem 
entendre que·l baptisme de Johan no era sagrament ni donava la gràcia, y, per 

consegüent, no dexava la culpa, axí com fa lo sagrament del nostre sant baptisme; però 
nomenà’s «baptisme de penitència», perquè preparava a penitència, y als qui batejava 
amonestava que fessen penitència hi·s preparassen per a rebre lo rey Messies.

 profetosa] profitosa B. Seguim V.  |   aygües] aygnes V. Seguim B.  |   pryquen] preÿquen B. Seguim V.  |  
 Prycava] Preÿcava B. Seguim V.  |  remissió] remission B. Seguim V.  |   batejava] baptejava B. Seguim V.  |  
 les] En B, amb la e invertida. Seguim V.  |   penitència] pentència B. Seguim V.  |   amonestava] amouestava 
B. Seguim V.

 Prycava ... penitència] Lc 3, 3: Et venit in omnem regionem Jordanis, praedicans baptismum poenitentiae in 
remissionem peccatorum.

pel traductor valencià en la p. 313,1.
- Diu ... testifica]  Font no localitzada.  |  - aprés testifica]  Corella omet a continuació: «Unde et ipse ait: Qui 
me misit baptizare in aqua, etc. [Jn 1, 33]» (VCC, 81b).  |   Paraula aprofite]  Corella omet a continuació: «non 
recreationis» (VCC, 82a), és a dir, «i no llocs destinats a l’esplai».  |  - Y ... Messies]  El traductor valencià 
abreuja en aquest punt el text llatí, que insisteix en la idea que, tot i que el baptisme de Joan no redimia els 
pecats, orientava els pecadors cap al perdó, perquè era un ritu vinculat a la penitència. Cfr. amb el text llatí, 
que es tanca amb una citació sentenciosa (omesa per Corella) de sant Joan Crisòstom, Homiliae in 
Matthaeum, 10, 2 (PG 57, col. 186): «Quod ergo hic dicitur, in remissionem peccatorum, non est referendum 
ad Baptismum Joannis, sed ad poenitentiam quae Baptismo annectebatur, sola enim ipsa poenitentia ea 
remittebat. Baptismus quidem Joannis, Baptismus poenitentiae erat, quia ad poenitentiam baptizandos 
monebat, et non nisi adultos, quos poenitentes videbat, baptizabat. Unde licet Baptismo ipsius non 
dimitterentur peccata, susceptio tamen illius erat quaedam protestatio agendi poenitentiam, per quam 
dimittuntur peccata. Erat etiam Baptismus Joannis in remissionem peccatorum, non effective sed 
praeparative, quia praeparabat ad Christi Baptismum, in quo fiebat remissio peccatorum. Baptismus ergo 
Joannis erat baptismus poenitentiae, quia poenitentiam delictorum habebat; sed ea relaxare non poterat. 
Baptismus autem Christi, est Baptismus gratiae, quia in Christo datur, et peccata relaxantur. Unde 
Chrysostomus: “Illud datum est in poenitentia, hoc in gratia; ibi venia, hic victoria”» (VCC, 82a). 





Y devem atendre que·ls profetes ab senyals sensibles moltes vegades senyalaven les 
sues profecies, axí com Jeremies portava al coll unes cadenes de fusta, significant la 
captivitat sdevenidora de la ciutat y regne. Y axí era lo baptisme del Baptista, que 
significava, lavant los cossos, lo lavar que Jesús, Déu y Senyor nostre, faria de les 
ànimes, donant-nos la gràcia, y dexant los sagraments a la sua sposa Sgleya que nostres 

culpes munden.
Diu Gregori Nazanzeno que baptisme se pot dir en cinch {65d} maneres: la hu és en 

figura, que fon en lo desert, en lo núvol qui de dia los feya ombra, y en lo pasar la Mar 
Roja; l’altre és baptisme que prepara, y aquest és lo del Baptista; lo terç fon lo del 
Senyor, qui donà virtut a les aygües que a nosaltres mundassen; lo quart és de martyri, y 

aquest és de perfectió excelsa, que·l batejat al celestial Regne vola; lo cinqué és quand 
ab contrites làgremes lavam les nostres culpes.

[4. COM  EL  BAPTISME  ERA  NOMÉS PREPARATIU I FIGURATIU]

Lo baptisme del Baptista preparava al sagrament del baptisme, axí com fa lo 
cathasisme per als qui vénen al baptisme. Catesisme «instructió» significa, que vol dir 
que sien primer instrohits que no reben lo baptisme, y per ço per los infants los padrins 

responen.
Diu sant Remigi: «Lo baptisme de Joan portava figura dels cathecúmines, que vol dir 

de aquells qui vénen al baptisme, hi ans en la fe los instroheixen, perquè dignament lo 
reben; axí Johan los juheus batejava, perquè dignament rebessen lo baptisme que·l 
Senyor celebraria.»

 captivitat] captinitat V. Seguim B.  |   hu] hn B. Seguim V.  |   perfectió] perfecció B. Seguim V.  |   sant] sanct 
B. Seguim V.  |  Joan] Johan B. Seguim V.

- Y ... munden]  Aquest fragment, que destaca la naturalesa profètica de sant Joan Baptista i la seua 
capacitat per a profetitzar a través de «senyals sensibles», és una addició de Corella. Sobre el senyal dels 
lligams i els jous de Jeremies, veg. Jr 27.  |  - Diu ... culpes]  Sant Gregori Nazianzé, Orationes, oració 
XXXIX: In sancta lumina, 17 (PG 36, cols. 354-355).  |  - lo2 ... mundassen]  Cfr. amb el text llatí: «tertium 
est perfectivum, ut Baptisma Christi, quod fuit in Spiritu» (VCC, 82a).  |  - lo ... vola]  Cfr. amb l’original 
llatí: «quartum est supererogativum, quod scilicet fit in sanguine per martyrium, et hoc est venerabilius 
ceteris, quia iteratis non foedatur contagiis» (VCC, 82a).  |  - Catesisme ... responen]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 82a).  |  - Diu ... celebraria]  Sant Remigi, Homiliae, homilia III (PL 131, col. 884B-C).  |  
 cathecúmines]  Catecúmens, el qui és instruït dels principis de la doctrina cristiana.  |   Senyor celebraria]  A 
continuació, Corella omet aquest passatge de sant Joan Crisòstom, que insisteix en la idea que la finalitat 
última del baptisme que practicava sant Joan Baptista era la penitència i la preparació a la fe: «Unde et 
Chrysostomus: “Apte ergo cum dixisset quod venit praedicans Baptismum poenitentiae, adjecit in 
remissionem peccatorum quasi diceret: idcirco suadebat illis poenitere, ut subsequentem facilius impetrarent 
credentes in Christum, unde Baptisma illud nullam aliam habuit causam, nisi quod praeparatorium erat ad 
fidem” haec Chrysostomus» (VCC, 82a). Font no localitzada.





En lo flum Jordà Johan batejava, que «devallament» significa: que devallassen de la 
supèrbia de la Ley a humilitat verdadera y a confessió de les culpes, y que per lo flum 
Jordà, qui és lo verdader baptisme, aprés que·l Senyor ab la sua mundíssima carn hauria 
tocat les aygües, passassen a la verdadera terra de promissió en la eterna glòria.

Batejava Johan per moltes causes: la primera, segons sanct Agostí, que lo seu lavar lo 

baptisme del Senyor significava. Y axí, largament sagrament se nomenà, perquè era 
senyal de cosa sacra. La segona, segons sant Crisòstom, perquè ab la fama del seu 
baptisme molts hi vinguessen, als quals denunciàs lo adveniment del rey Messies. La 
terça, segons sanct Gregori, perquè en lo seu baptisme los hòmens se acostumassen al 
verdader baptisme. La quarta, segons Beda, perquè venint lo Senyor al baptisme {66a} 

fes manifest qui era en la veu del Pare, quand los cels se obriren y sobre lo seu cap 
devallà la coloma.

[5. DE  LA PREDICACIÓ DE  JOAN]

Començà Johan en lo desert hi aprés al flum Jordà prycar als pobles. Hi fon aquest lo 
seu thema: «Feu penitència, que·l Regne del cel se apropinqua. Dexe cascú los peccats y 
vicis y penida’s de la sua passada vida, y atenyerà lo celestial Regne.»

Diu sant Remigi: «Lo Regne del cel podem en quatre maneres entendre: primerament, 
Déu y Senyor nostre, segons aquell parlar: “Lo Regne del cel és entre vosaltres.” 
Segonament, la Scriptura Sacra, y axí deuen ésser enteses aquelles paraules: “Serà levat 
de vosaltres lo Regne, y serà donat a gent altra.” Terçament, la Sgleya sacra, y axí, molt 

 significa] significava B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «in Jordane, qui descensio interpretatur» (VCC, 
82a).  |  devallassen] devallaven B. Seguim V, atenent a la consecutio temporum del passatge.  |   confessió] 
confeessió B. Seguim V.  |   eterna] etetna B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   prycar] preÿcar B. 
Seguim V.

 Feu ... apropinqua] Mt 3, 2: et dicens: Poenitentiam agite: appropinquavit enim regnum caelorum.  |   Lo ... 
vosaltres] Lc 17, 21: neque dicent: Ecce hic, aut ecce illic. Ecce enim regnum Dei intra vos est.  |  - Serà ... 
altra] Mt 21, 43: Ideo dico vobis, quia auferetur a vobis regnum Dei, et dabitur genti facienti fructus ejus.

 les culpes]  Om.: «quatenus abdicata vita veteri renovari mererentur in Christo» (VCC, 82a).  |  2-4 y2 ... glòria]  
Cfr. la traducció de Corella amb l’orginal llatí: «Ideo etiam convenienter Baptismus Joannis factus est in 
Jordane; quia erat quaedam protestatio poenitentiae agendae, per quam appropinquat regnum coelorum, et 
transitus ad terram viventium, sicut filii Israel ad terram promissionis transierunt per Jordanis fluvium» (VCC, 
82a-b).  |  - la ... sacra]  Sant Agustí (autor incert), Sermones ad populum, Appendicis classis II: Sermones 
de tempore, sermó CXXXIV: In Epiphania Domini, IV (PL , col. 2011).  |  - La ... Messies]  Font no 
localitzada.  |  - La ... baptisme1]  Sant Gregori Magne, Homiliae in evangelia, homilia VII (PL 76, col. 
1101A).  |   baptisme]  El traductor valencià omet la quarta causa que figura en el text llatí, que està presa de 
Beda, In s. Joannis evangelium expositio, c.III (PL 92, col. 0674C): «Quarta, secundum Bedam, ut per 
baptismum Joannis homines praepararentur et humiliarentur ad Baptismum Christi» (VCC, 82b).  |  10-12 La ... 
coloma]  Aquesta quarta causa que tradueix Corella, i que assigna equivocadament a Beda, és en realitat la 
cinquena que figura en la VCC. Cfr. amb l’original llatí: «Quinta est, secundum ipsum Joannem, ut 
manifestaretur Christus in Israel in baptismate Joannis, voce Patris et Spiritu Sancti» (VCC, 82b).  |  
-, Diu ... penitència]  Sant Remigi d’Auxerre, Homiliae, homilia III: In illud Matthaei: Venit Joannes 
Baptista praedicans in deserto Judaeae dicens: Poenitentiam agite, appropinquavit enim regnum coelorum, 
etc. (PL 131, cols. 0879D-0880A). 





sovint trobam en los sagrats evangelis: “Semblant és lo celestial Regne.” Quartament, 
per la glòria eterna, y axí, diu lo Senyor: “Vendran molts de orient y de ponent y 
reposaran en lo celestial Regne.” Y qualsevol de aquests regnes se pot entendre que 
s’appropinqua als qui fan penitència.»

Déu ésser la penitència no la dels damnats, que és tarda, ni dels malefactors, que és 

forçada, ni dels ypòcrits, que és ficta; no desesperada, que és de Judes y Caÿm, y de 
aquells qui eternament se perden, mas penitència verdadera, de la qual diu sanct 
Crisòstom que fa lo cor munde, los sentiments il·lumina y a rebre lo Senyor prepara.

Diu sant Jerònim: «Johan Baptista és lo primer que lo celestial Regne denuncia; puys 
era haraut del Senyor, ha obtés aquest privilegi.»

Diu Petrus de Ravenna: «Aprés del peccat de Adam y de aquell general diluvi, molts 
justs, sancts hi dignes són stats qui ab Déu han parlat cara y cara: Moysés, reys, 
patriarches y profetes. Però no legim en tots los rahonaments y profecies que lo Regne 
del cel se nomene. Bé crehem y confessam que ells lo creyen hi·l speraven, però en 
paraules cubertes, en semblances e figures.

»Anem al Baptista. Hojam la sua veu alta, dolça y clara. Ho- {66b} jam la sua veu de 
goig y de alegria, de pietat y misericòrdia, de gràcia y de glòria. No u havia dit nostre 
Senyor Déu als patriarches y prophetes, no u havien denunciat los àngels. Johan 
clarament ho denuncia, dient: “Feu penitència! Lo Regne del cel se appropinqua!” 
Paraula de sperança dolça y gloriosa, paraula del celestial Regne alegra y gojosa, y 

sobre totes suau y delitable! A sol Johan era deguda, perquè era lo primer qui del Novell 
Testament los fonaments lançava.

»Del primer pare nostre fins al Baptista, los nostres òrguens eren convertits en 
instruments lamentables: los peccats multiplicaven, lo nom de penitència no·s 
publicava; dos causes teníem de plorar y plànyer. Johan és lo qui·ns mostrà la medicina 

 Senyor] Sonyor B. Seguim V.  |   sappropinqua] s’apropinqua B. Seguim V. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim 
V.  |   Ravenna] Ravena B. Seguim V.  |   Anem] Auem B. Seguim V.  |   prophetes] profetes B. Seguim V.  |  
 alegra] alegria VB. Esmenem d’acord amb el sentit del passatge. Cfr. amb el text llatí: «verbum regni 
coelorum laetum» (VCC, 82b).  |   Johan] John B. Seguim V.  |   teníem] tenien B. Seguim V.  |  plànyer] plànier 
B. Seguim V.

 Semblant ... Regne] Mt 25, 1: Tunc simile erit regnum caelorum decem virginibus: quae accipientes lampades 
suas exierunt obviam sponso et sponsae.  |  - Vendran ... Regne] Mt 8, 11: Dico autem vobis, quod multi ab 
oriente et occidente venient, et recumbent cum Abraham, et Isaac, et Jacob in regno caelorum.  |   Feu ... 
appropinqua] Mt 3, 2: et dicens: Poenitentiam agite: appropinquavit enim regnum caelorum.

 Regne]  Om.: «decem virginibus» (VCC, 82b).  |  - Y ... penitència]  Cfr. amb el text llatí: «Et hoc totum 
potest hic intelligi» (VCC, 82b).  |  - que2 ... perden]  Cfr. amb el text llatí: «quae est perditorum» (VCC, 
82b).  |  - diu ... prepara]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 3 (PG 56, col. 647).  |  
- Diu ... privilegi]  Sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium, l.I, c.III (PL 26, 
col. 0029A).   |  -, Diu ... acabe]  Sant Pere Damià, Sermones ordine mensium servato, sermó XXIII, I: 
In nativitate s. Joannis Baptistae (PL 144, cols. 0632B-0633C).  |   cara y cara]  Cara a cara, en presència l’un 
de l’altre. Forma no documentada en el DCVB.  |  - Bé ... figures]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 82b).  |  
 e figures]  A Continuació, Corella omet aquest fragment: «Et subdit: «Quid plura? A principio mundi usque 
ad Joannem universitatis humanae electionem recollige, nec in sermone vel opere illius regni coelestis poteris 
reperire dulcedinem» (VCC, 82b).





de nostres nafres, lo remey y sanitat de nostres culpes, vènia de nostres offenses. 
Aquesta és la veu primera que en lo desert enthonà als pobles; aquesta és la veu de la 
solitària tortra ohida en la terra nostra; aquest és lo nostre càntich al Senyor y del Senyor 
nostre, càntich de lahors y gràcies per la sua misericòrdia. Ara és exalçada la 
misericòrdia, los pecadors troben vènia, pietat regna, justícia calla, y lo piadós y 

misericorde Senyor occasions cerca com en los pecadors no justícia, mas pietat y 
misericòrdia acabe.»

[6. DE  LA RECOMANACIÓ DE LA SANTEDAT  DE  JOAN]

Hi seguint la evangèlica letra, la vida de Johan descriu lo evangelista, perquè mostre 
com era testimoni que obicir no·l poden. Diu que vestia de pèls de camell una túnica, 
hun cilici, hon descriu l’aspredat de les sues vestidures, hon devem apendre que per 

domar la nostra carn usem de vestiments aspres.
Diu sant Crisòstom: «Als servents de Déu no convenen ni exquisites vestidures ni a la 

carn delicades, mas solament que la corporal nuditat honestament cobren. Portava Johan 
la vestidura no molla ni delicada, mas de cilici, pesada hi {66c} aspra, y que més lo cors 
afflegia que no·l calfava, perquè l’hàbit del cors testificàs la virtut de la sua ànima.»

Diu més: que portava hun cint, una coreja de pells de ovelles, ab la qual sobre los 
loms lo cilici strenyia, y axí, la aspredat de la vestidura streta la sua carn domava. Sobre 
los loms la portava, hon la calor de la carn més regna.

 usem] usen B. Seguim V.  |   cilici] celici B. Seguim V.  |   portava] portana B. Seguim V.

- aquesta ... nostra] Ct 2, 12: Flores apparuerunt in terra nostra; tempus putationis advenit: vox turturis 
audita est in terra nostra.  |  - Sl 39 4 ... nostre] Sl 39, 4: Et immisit in os meum canticum novum, carmen 
Deo nostro. Videbunt multi, et timebunt, et sperabunt in Domino. Psalteri:«E ha posat dins la mia boca un 
càntich novell, cançó acceptable al Déu meu» (López Quiles 1985: 63).  |   vestia ... túnica] Mt 3, 4: Ipse autem 
Joannes habebat vestimentum de pilis camelorum, et zonam pelliceam circa lumbos suos: esca autem ejus 
erat locustae, et mel silvestre.

- aquest ... misericòrdia]  Cfr. amb el text llatí: «et tunc immisit in os nostrum canticum novum, carmen Deo 
nostro; et resonat in ore nostro gratiarum actio, et vox laudis» (VCC, 82b).  |  - Hi ... poden]  Cfr. la 
traducció de Corella amb l’original llatí: «Et ut ostendatur idoneitas Joannis ad testificandum de Christo, ex 
sanctitate vitae describit Evangelista vitam Joannis» (VCC, 83a).  |   obicir]  Objectar, oposar-hi alguna cosa 
(DCVB, s.v. obicir).  |   vestiments aspres]  A continuació, Corella omet aquesta citació de sant Jeroni, 
Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium, l.I (PL 26, col. 0029C), en què s’insisteix en la idea 
que la túnica aspra de pell de camell que vestia sant Joan Baptista ens ensenya a refrenar les pulsions de la 
carn: «Unde Hieronymus: “De pilis, inquit, habebat vestimentum, non de lana. Aliud austeritatis indicium est, 
aliud luxuriae mollioris”» (VCC, 83a).  |  - Diu ... ànima]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in 
Matthaeum, 3 (PG 56, col. 648).  |  - Diu ... regna]  Notem que Corella abreuja en aquest punt el text llatí i 
concreta que la corretja era feta de pells d’ovelles. Cfr. amb el passatge paral·lel del text llatí: «Secundo a 
continentia constringente carnis lasciviam, quia habebat, zonam pelliceam asperam, id est corrigiam de siccis 
et crudis animalium pellibus factam, circa lumbos in quibus est sedes luxuriae, ad carnem et luxuriam 
mortificandam, quia carnem suam crucifixit cum vitiis et concupiscentiis, quod eorum est proprium qui sunt 
Jesu Christi [Ga 5, 24]» (VCC, 83a).





Acostumaven los juheus portar coreges molles de lana; Johan la volgué aspra y dura, 
perquè prycava penitència. Què signifiquen la túnica de Johan y la coreja, sant 
Crisòstom ho declara, dient: «Era Johan, que vol dir la Ley, de pèls de camells vestit, y 
no tenia de lana de anyell una túnica, de aquell Anyell que Johan mostrava quand deya: 
“Mirau lo Anyell de Déu! Mirau aquell qui los pecats del món leva!” Y tenia sobre los 

seus loms una pellícea coreja, que la ley judaica les obres exteriors corregia, y no les 
interiors si no·s posaven en obra, segons que ells mal entenien». Però Jesús y Senyor 
nostre, en la visió de l’Apocalipsi, no sobre los loms, mas sobre los pits portà una àurea 
correja, que la ley evangèlica principalment streny y siny lo nostre cor y pensa.

Diu més lo sagrat evangeli: que lagosts y mel silvestre era la sua vianda. Són los 

lagostins animals petits que volen, y los richarts y pardals los mengen. Y en aquella 
terra fregits són vianda per als pobres. Podia ser que sens fregir los menjàs Johan 
Baptista. Altres opinen que eren raels de herbes, que lagostins se nomenen, car no 
stimen que menjàs animals lo Baptista, del qual no conten pa en les sues viandes, ni vi 
en lo seu beure. Menjava, donchs, aquestes raels de herbes y mel silvestre, que en los 

tronchs dels arbres y encara en les roques en aquella terra les abelles la componen. Ab 

 prycava] preÿcava B. Seguim V.  |   vestit] vestida VB. Corregim d’acord amb el text llatí: «Erat Joannes, hoc 
est lex in Joanne, vestitus pilis cameli» (VCC, 83a).  |   Anyell] Anyel B. Seguim V.  |   judaica] judayca B. 
Seguim V.  |   principalment] princepalment B. Seguim V.  |   més] mas B. Seguim V.  |   pardals] pardalts B. 
Seguim V.  |   conten pa] contempla B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «qui panem etiam vesci renuit» (VCC, 
83a).  |   silvestre] silvestra B. Seguim V.  |   arbres] abres B. Seguim V.

 Mirau ... leva] Jn 1, 29: Altera die vidit Joannes Jesum venientem ad se, et ait: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit 
peccatum mundi.  |   lagosts ... vianda] Mt 3, 4.

- Acostumaven ... penitència]  Cfr. amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a sant Joan Crisòstom: 
«Unde Chrysostomus: “Consuetudo enim erat apud Judaeos ut zonis laneis uterentur, ideo iste quasi durius 
aliquid facere volens zona pellicea cingebatur”» (VCC, 83a). En realitat, el passatge prové del pseudo-
Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 3 (PG 56, col. 648).  |   pellícea]  Feta de pell.  |   segons ... entenien]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 83a).  |  7-9 Però ... correja]  Aquest passatge fa referència a l’aparició del 
Senyor a Joan, exiliat a l’illa de Patmos, que el llibre de l’Apocalipsi relata en aquests termes: «Vaig girar-me 
per veure de qui venia la veu que em parlava i vaig veure set lampadaris d’or i, enmig dels lampadaris, algú 
que semblava un fill d’home, vestit amb una túnica llarga fins als peus i cenyit a l'alçada del pit amb un 
cenyidor d’or» (Ap 1, 12-13).  |   de lApocalipsi]  Om.: «qui videtur inter septem candelabra» (VCC, 83a). 
Aquests set lampadaris d’or representen les set esglésies d’Efes, Esmirna, Pèrgam, Tiatira, Sardes, Filadèlfia i 
Laodicea, a les quals Joan ha d’enviar el testimoni de la visió.  |   la ... pensa]  Cfr. amb l’original llatí la 
traducció abreujada de Corella, que omet la derivació cap a l’àmbit del monacat que segueix en la VCC la 
interpretació al·legòrica de la correja de sant Joan, i també la contraposició entre la llei hebraica i l’evangeli: 
«Lex in lumbis cingitur, ceterum Christus, hoc est Evangelium, et monachorum virtus, non solum in libidine, 
sed et in mente commendatur. Hic nec cogitare quidem expedit, ibi qui fornicatus fuerit tenetur in crimine» 
(VCC, 83a).  |   Diu ... vianda]  Cfr. amb el text llatí, que el traductor valencià abreuja: «Tertio ab abstinentia et 
victus parcimonia, locustas enim, id est, herbas sic appellatas, et mel silvestre edebat, qui cibus pauperum est 
in terra illa. Ubi sciendum quod locustae plura significant, de quibus iste versus extat: Radices, herbas et aves, 
dic esse locustas» (VCC, 83a).  |   y ... mengen]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 83a).   |   y ... roques]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 83a).  |  -, Ab ... tenen]  No ens ha estat possible documentar aquesta idea en 
l’obra de Raban Maur, que d’altra banda, li figura atribuïda també en el comentari que acompanya el vers 55 
de l’Hymnus jejunantium atribuït a Prudenci (PL 59, col. 0844B). Veg. la mateixa interpretació de la mel en 
aquest passatge d’Absaló, abat del monestir de Springiersbach, Sermones festivales et cum primis utiles et 
eruditi, sermó VII (PL 211, col. 0051C): «Joannes etiam in deserto mel silvestre edebat (Marc. I), quando 
evangelicae praedicationis dulcedinem incredulis ministrabat. Tamen sicut dicit historiographus, non revera 
mel fuit quo Joannes utebatur, sed sicut asserit, crescit in deserto Judaeae arbor quaedam humilis albentibus 





tot que Rabanus opina que sien fulles de arbres blanques y tendres, que sabor de mel 
tenen, altres doctors opinen que les canyamels nomena mel silvestre.

Perquè era mestre de penitència y als altres la preÿcava, com {66d} los pecadors 
penidents deuen viure, ell, mestre sens mortal culpa, als pobles ho mostra: lo seu lit era 
la terra, lo seu palau era alguna spellunca, cilici la sua vestidura, hun troç de pell dura y 

crua la correja, aygua era lo seu beure, raels de herbes la vianda. Y axí, no solament lo 
món y totes les sues blandícies y alegries menyspreava, mas encara feya mostra que 
planyia totes les culpes de tots los hòmens, segons la aspredat de la sua penitència. La 
veu y tot lo que era en Johan, tot significa penitència: lo nom, que significa «la divina 
gràcia»; lo loch, qui era lo desert boscatge; lo vestir, de silici; la vianda, herbes; les 

paraules, penitència; lo offici, lavar los hòmens, que significa la penitència que lava les 
culpes.

[7. COM  PER  JOAN ÉS FIGURAT EL PREDICADOR  DE  L’EVANGELI]

En Johan se descriu la forma del qui pryca. Primerament, lo thema, que deu éser 
penitència, que per convertir los pecadors principalment prycà. Segonament, castedat y 
continència, car lo pecat de la carn molt los denigrà, y açò significa sobre los loms la 

coreja. Terçament, quant a la sua vida: mire Joan què vestia, què menjava. Donchs, 
aquell qui corregeix y pryca, prenga hàbit de penitència, axí en lo vestir com en lo viure, 

 món] nou B. Seguim V.  |   significa] segnifica B. Seguim V.  |   pryca] preÿca B. Seguim V.  |   prycà] preÿcà 
B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   pryca] preÿca B. Seguim V.

foliis, quae confricata si gustentur, saporem habent mellis, et hoc ait esse mel sylvestre, quod Joannes in 
deserto comedebat».
 altres ... silvestre]  Cfr. amb l’original llatí la traducció de Corella, que omet la digressió al voltant dels dos 
noms que s’usen en llatí per a referir-se a la canyamel: «Invenitur etiam ibidem mel ex calamellis, quae 
calamellae sunt calami pleni melle, id est, de succo dulcissimo. Vocantur, etiam alio nomine cannamelles, 
quod nomen ex canna et melle componitur, eo quod cannis sive arundinibus hujusmodi calami sunt similes» 
(VCC, 83a).  |  mel silvestre]  A continuació, Corella omet el fragment següent de la VCC, en què s’insisteix en 
l’ensenyament que efectua sant Joan Baptista a través de l’austeritat de la seua vida: «In hoc itaque beatus 
Joannes aperte demonstrat, quod pro nihilo mundum istum omnesque ejus blanditias duceret, qui tam 
vilissimo indumento ciboque tenui, et imparato utebatur. Sola enim hujus vitae necessaria quaerebat qui sic 
vivere disposuerat. Hujus exemplum illi sequuntur, qui dicunt: Habentes alimenta, et quibus tegamur, his 
contenti sumus [1Tm 6, 8]» (VCC, 83a-b).  |   spellunca]  Cova, caverna, gruta (DCVB s.v. espelunca).  |  
5-6 cilici ... correja]  Cfr. amb el text llatí: «pilus vestis, pellis zona» (VCC, 83b).  |   raels ... vianda]  Cfr. amb el 
text llatí: «locusta cibus» (VCC, 83b).  |   blandícies]  Afalacs, adulacions.  |   segons ... penitència]  Cfr. amb el 
text llatí: «et exemplum utile posteris dereliquit» (VCC, 83b).  |  - lo ... culpes]  Cfr. amb el text llatí: «et 
operatio, quia baptisma assuefaciens ad bonum» (VCC, 83b).  |  - Primerament ... prycà]  Cfr. amb el text 
llatí: «primo quantum ad doctrinam, debet enim exemplo Joannis praedicare poenitentiam, et ea quae recedere 
faciunt a peccatis, et ea quae faciunt accedere ad consecutionem regni coelestis» (VCC, 83b).  |  
- Segonament ... coreja]  Cfr. amb el text llatí, que Corella abreuja: «Secundo quantum ad continentiam, 
quia zona dicitur esse circa lumbos ut praedicator continentiam habeat. Unde Dominus Jeremiam mittens 
praedicare ait: Accinge lumbos tuos [Jr 1, 17]» (VCC, 83b).   |   menjava]  Om.: «in quibus etiam a Joanne 
accipiat exemplum» (VCC, 83b).  |  16-322,1 Donchs ... vida]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de 
Corella: «Qui ergo poenitentiam et aspera injungit vel praedicat et corripit, habitum poenitentiae praetendat, 
aspera veste tegatur, et parce reficiatur, ut in eo vilitas vestis et cibi laudetur, quorum usus in divite arguitur. 
Austeritas enim vitae requiritur in Evangelii praedicatore» (VCC, 83b).





perquè sia loat de la aspredat de la sua vida. Diu lo Apòstol: «Yo castigue lo meu cors y 
en servitut lo torne, perquè poria ser que prycant als altres yo reprovat y pijor sia.»

Diu sanct Jerònim: «La vestidura, la vianda y lo beure mostra la austeritat de la vida 
que deuen tenir los qui pryquen.»

Diu sanct Crisòstom: «Tal devia ser lo precursor del Senyor, araut, profeta y apòstol: 

totes les coses del món menyspreades, fos tot dedicat al divinal servici. Y per ço, no 
sens causa lo Senyor àngel lo nomena, perquè, vivint en lo món, lo món ab angèlica 
vida calcigava. Si Johan, qui era pur, més clar que·l cel, més excel·lent que·ls profetes, 
y que major que ell no és algun altre home amich del spòs Jesús, ab tan gran 
abstinència, {67a} paciència y aspredat portà la sua vida, y aprés, a cruel mort, per la 

veritat la abandonà, quina excusa y què porem respondre nosaltres, pecadors miserables, 
carregats de tantes culpes, qui no seguim en alguna mínima cosa part de la sua 
penitència, mas en delits, pompes, rapines y lascívies mundanes passam nostra culpable 
vida, fins que venim en les mans dels diables, perquè eternament nos crucien?»

[8. DE  LA CONCURRÈNCIA DEL POBLE  A  JOAN]

Hi seguint lo sagrat evangeli, ohida la fama del Baptista, tota Jerusalem, tota Judea y 

tota la regió qui a la riba del Jordà stà situada a Johan venien. Diu «tots» la Sacra 

 prycant] preÿcant B. Seguim V.  |   sanct] sent B. Seguim V.  |   pryquen] preÿquen B. Seguim V.  |   pecadors] 
peccadors B. Seguim V.  |   seguim] seguíem B. Seguim V.

- Yo ... sia] 1Co 9, 27: sed castigo corpus meum, et in servitutem redigo: ne forte cum aliis praedicaverim, 
ipse reprobus efficiar.  |  - tota1 ... venien] Mt 3, 5: Tunc exibat ad eum Jerosolyma, et omnis Judaea, et 
omnis regio circa Jordanem.

- Diu ... pryquen]  Pseudo-Jeroni (Cummeanus), Commentarius in evangelium secundum Marcum, c.I (PL 
30, col. 593A).  |  - Diu ... crucien]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 10, 4-5 (PG 57, cols. 
188-189).  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Ubi et Chrysostomus: “Talem esse oportebat 
praecursorem Domini Prophetam et Apostolum Christi, qui totum se coelesti Deo, contemptis rebus mundi, 
praestaret. Unde non immerito a Domino etiam Angelus nuncupatur, quia in hoc mundo positus mundum 
ipsum angelica vita calcabat. Si autem ille qui purus ita erat et coelo clarior, et Prophetis celsior, et quo nullus 
hominum major fuit, quique tanta apud Deum familiaritate gaudebat; ita seipsum ad omnem patientiam 
durabat laborum, fluxa deliciarum cum divitiis despiciens, atque ad omnem se vitae rigorem coarctans, quam 
nos habebimus excusationem qui post tot Christi beneficia, post tanta et infinita onera peccatorum, neque 
minimam particulam illius castigationis imitamur; sed commessationibus et ebrietatibus dediti, ac peregrino 
odore fragrantes, vel potius foetentes, ac undique nosmetipsos relaxantes et mollificantes in praedam diaboli 
praeparamur, et ei captabiles nos facimus?” haec Chrysostomus» (VCC, 83b).  |   araut]  Llegiu «haraut».  |  
 Hi ... evangeli]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 83b).  |  15-16 tota1 ... venien]  Corella tradueix el text evangèlic 
eliminant les glosses que l’acompanyen en la VC: «exibat ad eum omnis Jerosolyma, quantum ad habitantes 
in civitate illa, et omnis Judaea, quantum ad circumjacentes in ea, et omnis regio circa Jordanem quantum ad 
duas tribus et dimidiam» (VCC, 83b).  |  -, Diu ... plaça]  Corella recorre a aquest exemple per a explicar 
el passatge de Mt 3, 5, tot ometent l’explicació sobre la figura de la hipèrbole que conté en aquest punt el text 
llatí: «omnis, inquam, id est multi de omnibus, ut sit hyperbolica, id est, multum expressiva locutio, et ponitur 
ibi continens pro contento» (VCC, 83b).  Tant el text de Ludolf com la innovació de Corella discorren en 
paral·lel a la glossa que en aquest punt introdueixen les Postillae de Nicolau de Lira: «Et egrediebatur ad eum 
omnis Iudee regio etc., id est, multi de illa regione, et de Ierosolymis; et est hyperbolica locutio, sicut in 
communi modo loquendo dicitur de aliquo spectaculo tota civitas vadit ad tale spectaculum, licet autem maior 
pars populi non vadat» (postil·les a Mt 3, 5).





Scriptura, segons la comuna manera de nostres paraules, que diem que·l dijous tot hom 
va a la plaça.

Y prenien d’ell en lo flum Jordà lo baptisme, confessant les sues culpes, y al baptisme 
del Senyor se apparellaven. Y per ço, Johan los batejava en nom de aquell qui aprés 
d’ell venia, qui era Jesús, lo verdader Messies, lo qual, ab tot que ja era, però devia 

venir publicant la sua doctrina y miracles.
Y confessaven les culpes, les quals lo baptisme de Johan no absolia, mas prometia 

que per Jesús, Déu y home, serien absoltes. Y per ço, quand lo mostrà als pobles, dix: 
«Aquest és lo Anyell de Déu, qui tol y leva del món les culpes.»

[9. COM  JOAN  FORAGITÀ  ELS FARISEUS I ELS SADUCEUS]

Y mirant Johan molts fariseus y saduceus que los pecats no confessaven y entre·ls 

pobles al baptisme venien no ab intenció verdadera, mas per temor del poble, fictament 
y enganosa, en tals paraules los increpà: «Progènie y generació de vibres, plens de verí 
y fills de verinosos, qui us ha mostrat sens penitència fogir la sdevenidora ira en lo final 
Judici, en lo qual no hauran loch les vostres ypocresies hi santedats simulades?» Diu 
sant Gregori: «No pot algú fogir la ira sdevenidora si a penitència no recorre.»

Los fariseus eren reli- {67b} giosos en lo vestir, en lo menjar y en lo viure. Prenen lo 
nom de Phares, que «divisió» significa. Los saduceus prenen lo nom de Sadech, que 
significa «justícia». Molt se gloriaven que en totes les sues obres conservaven justícia. 
Los cinch libres de Moysés prenien, però no los profetes, ni resurrectió creyen, ni 

 Y ... culpes] Mt 3, 6: et baptizabantur ab eo in Jordane, confitentes peccata sua.  |   Aquest ... culpes] Jn 1, 29: 
Altera die vidit Joannes Jesum venientem ad se, et ait: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi.  |  
- Y ... Judici] Mt 3, 7: Videns autem multos pharisaeorum, et sadducaeorum, venientes ad baptismum 
suum, dixit eis: Progenies viperarum, quis demonstravit vobis fugere a ventura ira?

- Y ... culpes]  Cfr. amb l’original llatí, que Corella abreuja i tradueix amb certa llibertat: «Et baptizabantur 
ab eo in Jordane Baptismo suo, confitentes peccata sua, et se aptantes Baptismo Christi suscipiendo. 
Baptismus enim Joannis ad hoc erat ordinatus, quasi quaedam praeparatio et praefiguratio Baptismi ipsius 
Christi de proximo venturi, et ideo Joannes non solum praedicabat, sed etiam baptizabat; quia sicut sua 
praedicatione nuntiabat Christum de proximo venturum, sic suo Baptismo assuefaciebat homines ad libentius 
suscipiendum Christi Baptismum. Unde Baptismus Joannis erat quaedam protestatio credendi in Christum 
venturum, et faciendi opera poenitentiae, ut devotius acciperent ipsum. Et hoc est quod in Actibus dicitur, 
quod Joannes baptizavit Baptismo poenitentiae populum, dicens: In eum qui venturus esset post ipsum, ut 
crederent, hoc est in Jesum, et ideo dicitur hic, confitentes peccata sua [Ac 19, 4], delenda scilicet per 
Christum venturum; quia non poterat hoc facere Joannes, sed denuntiabat hoc per Christum fiendum» (VCC, 
83b-84a).  |   en ... simulades]  Add. de Corella (cfr. amb (VCC, 84a).  |  santedats simulades]  Corella omet a 
continuació el fragment següent, en què s’al·ludeix a la capacitat que té Déu d’escrutar els nostres cors el dia 
del Judici final: «quasi dicat, nullus; nisi a malitia vestra recedatis, et poenitentiam faciatis. Licet enim falsitas 
vestra lateat in conspectu populi, non tamen latere poterit in judicio Dei, quia tunc erunt manifesta abscondita 
cordis vestri. Sic eos arguebat, ut a malis suis resipiscentes, per justam poenitentiam futuri judicii poenam 
evaderent» (VCC, 84a).  |  14-15 Diu ... recorre]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’0riginal llatí: 
«secundum Gregorium, ventura ira est extrema Dei vindicta, quam tunc fugere peccator non valet, qui nunc 
ad lamenta poenitentiae non recurrit» (VCC, 84a). El passatge, que no hem localitzat en l’obra de sant 
Gregori, figura en Zacaries Cristopolità, In unum ex quatuor, sive de concordia evangelistarum l.I, c.XIII 
(PL 186, col. 0094D).   |   divisió significa]  Om.: «quasi ab aliis divisi, vel se dividentes, scilicet Judaeorum 
sacerdotes» (VCC, 84a).





àngels. Aquestes dos sectes, los huns per lo religiós viure, los altres per la justícia, 
entre·ls juheus eren de gran stima, los quals, sens temor, Joan increpà, dient «generació 
de vibres», qui de sos pares havien pres lo verí de ipocresia, y axí, fills verinosos de 
verinosos pares venien.

Increpa’ls y amonesta’ls que primer dexen lo verí de la malícia y aprés vinguen al 

baptisme, dient: «Feu dignes fruyts de penitència de present, sens alguna tarda; feu 
penitència digna y fructuosa, perquè fujau a la sdevenidora ira. Y aquest és lo verdader 
camí, y no la vostra santedat simulada, que encén més la ira del Jutge, al qual alguna 
cosa no pot ésser amagada.»

Diu sant Crisòstom: «No és prou als penidents que los pecats dexen, mas encara és 

mester que en bones obres fructifiquen, segons aquell parlar del psalmista: “Dexa lo mal 
y fes bé.” Axí com no basta per a sanar la nafra traure la sageta, mas encara és mester 
applicar-hi medicina, no diu fruyt, mas fruyts en abundància.» Y que sien sufficients y 
dignes, segons la quantitat de la culpa.

Diu sant Gregori: «Segons la gravitat de la culpa deu ésser lo pes de la penitència, y 

tant lo penident en bones obres guanye en penitència quant ha perdut per males obres en 
la culpa.»

Legim en lo Apocalipsi: «Tant quant és exalçat en glòria y és stat en delitosa vida, 
tant li sia donat turment, plor y angústia.» Sobre les quals paraules diu Petrus Cantor 
Parisiench: «Què farà lo confessor quand mira lo penident carregat de greus y pesades 

 àngels] àngells B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.

 Feu ... penitència] Lc 3, 8: Facite ergo fructum dignum poenitentiae.  |  - Dexa ... bé] Sl 36, 27: Declina a 
malo, et fac bonum, et inhabita in saeculum saeculi. Psalteri: «Aparta’t del mal, e fes bé, e habita ab lo 
Senyor en lo setgle del setgle» (López Quiles 1985: 60). Veg. també Sl 33, 15: Diverte a malo, et fac bonum; 
inquire pacem, et persequere eam. Psalteri: «Aparta’t del mal, e fes bé; cerca la pau, e segueix aquella» 
(López Quiles 1985: 57).  |  - Tant ... angústia] Ap 18, 7: Quantum glorificavit se, et in deliciis fuit, tantum 
date illi tormentum et luctum: quia in corde suo dicit: Sedeo regina: et vidua non sum, et luctum non videbo.

 los ... justícia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 84a).  |  - los ... venien]  Cfr. la traducció de Corella amb 
l’original llatí: «videns Joannes ad suum venire Baptismum, eos increpabat, et confidenter vitia eorum 
arguens, utrosque genimina et progenies viperarum vocabat, quia venenum hypocrisis et erroris a suis 
traxerunt progenitoribus, et quia malorum acta imitantes eis invident, eos persequuntur, et ita venenati filii de 
venenatis parentibus sunt nati» (VCC, 84a).  |   pares venien]  A continuació, Corella omet aquesta citació de 
sant Remigi, Homiliae, homilia III (PL 131, cols. 0885A-B): «Nam, secundum Remigium, consuetudo 
Scripturarum est ab imitatione operum nomina imponere. Sic et isti ab imitatione viperarum, progenies 
viperarum dicuntur» (VCC, 84a).  |   digna y fructuosa]  Om.: «per contritionem, per confessionem, per 
satisfactionem» (VCC, 84a).   |  - Y ... amagada]  Cfr. amb el text llatí: «quia haec est sola via evadendi 
illam» (VCC, 84a).  |  - Diu ... abundància]  Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 10, 6 (PG 57, col. 190-
191).   |  - Diu ... culpa]  El passatge prové en realitat de Zacaries Cristopolità, In unum ex quatuor, sive de 
concordia evangelistarum l.I, c.XIII (PL 186, col. 0094D).  |  -, Sobre ... Judes]  Cfr. amb el text llatí, 
que Corella tradueix amb llibertat: «Ubi Petrus Cantor Parisiensis: “Sed quid faciendum irretito pluribus 
facinoribus, confitenti tamen et poenitenti qualitercumque, nolenti autem subire opus et fructum poenitentiae 
dignum culpae? Ergone a se opus et fructum poenitentiae per impositionem gravioris poenitentiae, respuens 
eam per taedium, modicam ei injungere poenitentiam? Melius enim est ut in purgatorio suppleatur quod 
minus hic agitur, quam quis in inferno aeternaliter puniatur. Aut enim Deus, aut homo punit. Sed quid si 
confessor mihi non injungit fructum dignum poenitentiae, scilicet pro quantitate culpae? Ego supplebo, quia 
secundum quantitatem et qualitatem culpae metiri debet quantitas poenae, quod fit ex discretione, quae 
necessaria est poenitenti, sicut et confessori” haec Petrus Cantor» (VCC, 84b). Font no localitzada. 





culpes? Com li donarà condigna penitència, si coneix que no la {67c} voldrà pendre o, 
si la pren, és gran perill que acabar la puga? És millor que li’n done poca, y la que ell 
vulla, puys devotament la prenga. Y remeta’l a purgatori, y no·l lance axí com los 
sacerdots a Judes.»

[10. COM  SÓN BLASMADES LA JACTÀNCIA I  LA CONFIANÇA VANA]

Hi perquè los juheus se gloriaven que Abraam era son pare, al qual eren fetes les 

promeses del rey Messies, y stimaven que per ésser de la sua descendència sens obres 
podien la salut attényer, diu lo Senyor: «No vullau dir ni pensar dins vosaltres: “Abraam 
tenim per nostre pare”, confiant de les sues justes obres, les quals a ell aprofiten y a 
vosaltres nohen, que la vostra culpa augmenten; que, essent-li fills, li siau axí 
desemblants en les obres.»

Y axí, molts cristians pensen que tenint devoció y celebrant de algun sanct gran festa, 
que sens bones obres y portant en peccat la vida poden atényer la eterna glòria. Y per lo 
semblant, alguns religiosos, los quals se glorien de la bondat y sanctedat dels primers 
sants qui la religió fundaren, als quals podem respondre: si de Abraam sou fills, de 
Abraam, vostre pare, feu les obres. Vana y folla jactància de aquells qui de les virtuts de 

sos antecessors prenen glòria!
Diu sant Crisòstom: «Què aprofita aquell qui los costums ensutzien la generació clara, 

ni què li pot noure al qui les virtuts decoren la generació scura? L’or naix de la terra, y 
no de l’or naix la terra, però prenem l’or y lançam la terra. Alegrar se deu aquell qui en 
ell los seus antecessors se glorien més que si en ells ell se gloria. Axí, vosaltres, no 

vullau dir ni gloriar-vos que Abraam teniu [per] pare, mas preneu vergonya que siau 
fills de Abraam y no siau hereus de les sues obres. Par que sia nat de adulteri aquell qui 
no sembla a son pare, y aquell qui no respon a la dignitat de son linatge de sos 
antecessors perd la glòria.»

 penitència] penitenci V. Seguim B.  |  coneix] coneixa V. Per un error de composició, la lletra a que apareix al 
final d’aquesta paraula és la que manca en el mot penitència de la nota anterior. Seguim B.  |  pendre] pendra V.  
Seguim B.  |   remetal a] remet al B. Seguim V.  |   augmenten] auhmenten B. Seguim V.  |   peccat] pecat B. 
Seguim V.  |   ensutzien] ensuzien B. Seguim V.  |   prenem] prenen B. Seguim V.  |   Par] Per B. Seguim V.

- No ... obres] Mt 3, 9: Et ne velitis dicere intra vos: Patrem habemus Abraham. Dico enim vobis quoniam 
potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahae. Veg. també Lc 3, 8.

 diu lo Senyor]  Cfr. amb el text llatí: «ideo subjungit Joannes» (VCC, 84b).  |  vosaltres]  Om.: «per falsam 
scilicet aestimationem» (VCC, 84b).  |  - confiant ... obres]  Cfr. la traducció lliure de Corella amb l’original 
llatí: «de ejus justitia confidendo, et ex hoc vos justos reputando, credentes vos salvari sine operibus 
poenitentiae: quia sine fructu poenitentiae nullus sanctorum poterit peccatores salvare» (VCC, 84b).  |   nohen]  
Perjudiquen, fan mal (DCVB, s.v. noure).  |  - Diu ... glòria]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in 
Matthaeum, 3 (PG 56, col. 651).  |  - y ... terra1]  Cfr. amb el text llatí: «et non est terra» (VCC, 84b).  |  
 terra]  Om.: «Melius est enim de vili genere clarum fieri, quam de claro genere contemptibilem nasci» 
(VCC, 84b). Corella omet probablement aquest passatge per evitar repeticions, ja que expressa el mateix 
sentit que la frase que tradueix a continuació.  |   de ... obres]  Cfr. amb el text llatí: «sanctitatis ejus» (VCC, 
84b).





Y per ço, no de la carnal generació mas de la spiritual confien los vir- {67d} tuosos, y 
no de la carn, mas de la fe prenen glòria. No són fills de Abraam tots los qui de la sua 
generació devallen, mas aquells qui en la fe y bones obres lo segueixen, car la santedat 
no ve per generació als hòmens, mas per obres ensemps ab la divina gràcia.

Fills de Abraam los juheus eren per carnal generació, mas no per imitació de bones 

obres. Y perquè no seguiren la fe de Abraam en Jesús, Déu y Senyor nostre, mèritament 
lo nom de fills de Abraam perderen. Y, per lo contrari, los gentils, que la fe del Senyor a 
la prycació dels apòstols devotament reberen, fills de Abraam legítims se nomenen. Y 
açò és lo que diu lo Baptista: «Yo dich a vosaltres que pot nostre Senyor Déu resuscitar 
los fills de Abraam de aquestes pedres. Dels gentils ydolatres, qui pedres adoren, 

suscitarà fels hòmens qui semblaran al gran pare vostre en fe y bones obres.»
Pot encara lo Senyor de pedres, que vol dir penses dures e indevotes, fer-les molles, 

humils hi simples. Y a la sua infinida bondat plàcia que en mi, pecador, faça aquest 
miracle.

[11. DEL SIGNIFICAT  DE LES PEDRES  MOSTRADES PER JOAN,  
MÍSTICAMENT]

Opinen alguns doctors que, dient lo Batista aquestes paraules, senyalà ab lo dit 

aquelles dotze pedres, les quals Josué féu traure de les jordanes aygües y posar-les en 
terra, y manà que altres dotze ne prenguessen y les posassen dins l’aygua. Les primeres 
los juheus signifiquen: fogint del baptisme, romanen en la terra seca sens aygua de la 
divina gràcia, sechs, cruels, impiadosos. Per les segones pedres los gentils se deuen 
entendre, que ab verdadera fe en les fonts del baptisme se lavaren. O, per lo contrari: les 

primeres, que del riu les tragueren, los gentils signifiquen, qui de les aygües, negats per 
ignorància, a la lum de la fe hixqueren, y los juheus en les aygües de infidelitat y 
malícia se acabucen hi·s neguen.

 prycació] preÿcació B. Seguim V.  |   Batista] Baptista B. Seguim V.  |   les] los VB. Esmenem la forma del 
determinant atenent a la concordança de gènere.

- Yo ... pedres1] Mt 3, 9; Lc 3, 8.

 Dels ... adoren]  Cfr. amb el text original: «de Gentilibus per hos lapides signatis» (VCC, 84b). La idea que els 
gentils adoren ídols fets de pedra s’expressa més avant en l’original llatí.  |   obres]  Om.: «Qui enim fidem 
atque opera Abrahae fuerit secutus, ille Abrahae meretur dici filius» (VCC, 85a).   |  - aquelles ... laygua]  
Aquest passatge fa al·lusió a l’episodi bíblic de les dotze pedres commemoratives que trobem en Js 4, 1-10. 
Per manament del Senyor, el profeta Josué ordenà que cadascun dels caps de les dotze tribus d’Israel traiera 
una pedra del riu Jordà per construir un monument que commemorara que les aigües s’havien aturat quan 
creuaven el riu amb l’arca de l’aliança. Posteriorment, féu erigir també dotze pedres dins del Jordà, en el 
mateix lloc on s’havien aturat els sacerdots que portaven l’arca.   |  - Les ... neguen]  Cfr. amb el text llatí 
la traducció amplificada de Corella: «Per primos ariditatem et excaecationem figurans Judaeorum, per 
secundos, fidem Gentium per Baptismum; vel per primos emersionem Gentium in lucem fidei, per secundos 
submersionem Judaeorum in infidelitatem» (VCC, 85a). 





Los gentils en nom de pedres se deuen entendre, que les pedres adoraven. Diu lo 
psalmista: «Sien fets semblants {68a} a aquel[l]s los qui·ls adoren». Hi encara perquè 
sens alguna fe, ley ni crehença tenien los cors durs semblants a pedra.

Diu Rabanus: «Johan, verdader núncio de penitència, los juheus a humilitat amonesta, 
sens la qual algú no pot ab veritat penedir-se.»

[12. DE  L’EXEMPLE DE  L’ARBRE]

Hi, perquè lo doctor que veritat pryca no solament deu corregir los vicis, mas 
presentar les penes que·ls vicis mereixen, diu la causa per què·ls amonesta que facen 
penitència: «Ja stà la destral, que vol dir la severitat de la divina justícia, per a tallar los 
obstinats pecadors de la present vida, perquè en les eternes penes cremen.»

És encara la destral lo temps que de nostra vida pasa, que del jorn de nostra naixença, 

cada dia, cada hora, cada punt a la mort nos porta. Diu sant Agostí: «No és alguna altra 
cosa lo nostre viure, sinó anar y acostar-nos a la mort, fi de nostra vida. Y axí com la 
destral, com talla l’arbre, una part en cada colp ne leva fins que·l derroca, axí lo temps 
cada dia leva una part de nostra vida, y tots los anys y dies de nostra pasada vida nos 
fallen per a més viure.»

Gran és, donchs, lo recel que de continu devem portar en nostra pensa a qual part serà 
lo nostre caure. Diu lo Ecclesiastés: «L’arbre allí starà, honsevulla cayga, sia migjorn, 

 pryca] preÿca B. Seguim V.  |   y] om. B. Seguim V.  |   anys] annys B. Seguim V.  |   Ecclesiastés] 
Ecclesiàstich B. Seguim V.  |  allí] alí B. Seguim V.

 Sien ... adoren] Sl 113, 16: Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis. Psalteri: «Semblants 
a aquells déus sien fets los qui·ls fan, e tots los qui en ells confien» (López Quiles 1985: 124). Veg. també: 
Sl 134, 18: Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis. Psaletri: «Semblants a aquells 
sie·ns fet los qui·ls fan, e tots los qui confien en ells» (López Quiles 1985: 139).  |  - Ja ... cremen] Mt 3, 10: 
Jam enim securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor, quae non facit fructum bonum, excidetur, 
et in ignem mittetur. Veg. també Lc 3, 9.  |  -, Larbre ... tremontana1] Coh 11, 3:  Si repletae fuerint 
nubes, imbrem super terram effundent. Si ceciderit lignum ad austrum aut ad aquilonem, in quocumque loco 
ceciderit, ibi erit.

- Hi ... pedra]  Cfr. amb el text llatí: «vel quia habebant corda lapidea, id est, ad intellectum Dei 
insensibilia» (VCC, 85a).   |   pedra]  A continuació, Corella omet el fragment següent: «De quibus filii 
Abrahae suscitati sunt; quia dum in Abrahae semine, id est in Christo, crediderunt ejus filii facti sunt, cujus 
semini sunt uniti, unde eisdem Gentibus Paulus dicit: Si autem vos Christi, ergo Abrahae semen estis 
secundum promissionem heredes [Ga 3, 29]. Filii ergo Abrahae de lapidibus suscitati sunt, quando, Judaeis 
per infidelitatem a filiatione Abrahae decidentibus, Gentiles fidem Christi recipientes in locum eorum 
substituti sunt» (VCC, 85a).  |  - Diu ... penedir-se]  Raban Maur, Commentaria in Matthaeum, l.I, c.III: De 
praedicatione Joannis Baptistae, et baptismo Christi (PL 107, cols. 0770D-0771A).  |   divina justícia]  Corella 
omet a continuació, segurament per oblit, la traducció de la segona part del verset de Mt 3, 10; Lc, 3, 9: «ad 
radicem arboris posita est» (VCC, 85a).  |  - És ... porta]  El passatge recorda aquests coneguts versos de 
Pere March: «Al punt que hom naix, comença de morir, e morint creix, e creixent mor tot dia».  |  - Diu ... 
viure]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Nam, secundum Augustinum: Nihil aliud est vivere, 
quam de vita transire, et ad mortem tendere. Nox enim quasi unus carpentator de dicta arbore tollit unum 
scopulum, et dies similiter alium; quot enim diebus et noctibus vixit homo, tot minus habet vivere, et ad 
ultimum necesse habet arbor cadere» (VCC, 85a). Font no localitzada.   |  - Gran ... caure]  Cfr. amb el text 
llatí: «Et certe ubicumque ceciderit, ibi remanebit» (VCC, 85a). 





sia la tremontana»; al migjorn de la eterna glòria o a la tremontana de les eternes penes. 
Però naturalment cau l’arbre a la part que més les rames se decanten, y axí l’ome cau 
per la mort a la part que les sues affections y obres lo inclinen.

Diu sant Bernat: «Mire lo cristià, ans que per la mort caygua, les sues rames hon se 
decante[n], y pense los seus desigs y affections hon lo tiren, hon lo derroquen; que si la 

mort, que és la sua cayguda, en pecat lo troba, eternament cremarà en les eternes penes. 
Y pense com és difícil lo arbre que ja a la una part les rames decanta, com lo tallen, a la 
part contrària les gire; axí, quasi és impossible lo miserable pecador en la mort comence 
a bé viure, y que bé {68b} muyra, si ans de la mort no és tal la sua vida que la mort lo 
trobe en bona vida.»

[13. COM  LA  SOLA  OMISSIÓ  DEL  DEURE CONDEMNA]

Diu més lo Baptista: «Tot arbre –que vol dir generalment tot home, que algú no se 
n’excepta– que no fa bona fruyta –que no tinga alguna mescla de mortal culpa– serà 
tallat quant a la present vida, y serà posat al foch que nunqua s’apaga y eternament 
dura.»

En aquestes paraules clarament se mostra que sola omissió de fer bones obres basta a 

damnar los pereosos. Tenim-ne clar exemple en lo sagrat evangeli del servent pereós 
que amaga la pecúnia. Y en lo darrer Juhí lo Senyor als damnats demanarà compte de 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   si] sia B. Seguim V.  |   Baptista] Batista B. Seguim V.  |  arbre] arbe V. Seguim 
B.  |   evangeli] enangeli B. Seguim V.

- Tot ... dura] Mt 3, 10; Lc 3, 9.

 penes]  Om.: «in quocumque loco ceciderit, ibi erit» (VCC, 85a).  |  - Diu ... vida]  Sant Bernat de 
Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de diversis, sermó LXXXV: De casu 
animae irretractabili (PL 183, cols. 0702A-C). Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Unde 
Bernardus: “Sive ad Austrum, sive ad Aquilonem arbor ceciderit, ibi erit [Coh 11, 3]; Austri calor et levitas, 
in sacra Scriptura bonam solent habere significationem, ab Aquilone vero pandetur omne malum [Jr 1, 14]. 
Porro homines sicut arbores videt aliquis. Exciditur ergo arbor in morte, et quocumque ceciderit, ibi erit; quia 
ibi judicabit te Deus, ubi te invenerit. Ibi, inquam, erit immutabiliter, et irretractabiliter. Videat quo casura sit 
antequam cadat, quia postquam ceciderit, non adjiciet ut resurgat [Sl 40, 9; Am 5, 1; Is 24, 20]. Qua parte 
casura sit arbor si scire volueris, ramos ejus attende; ubi major est copia ramorum, et ponderosior, inde 
casuram esse ne dubites, si tamen fuerit tunc excisa. Rami nostri desideria nostra sunt, quibus ad Austrum 
extendimur, si spiritualia fuerint; si carnalia fuerint, ad Aquilonem. Quae vero praeponderant, medium corpus 
indicant. Illa praeponderant, quae secum traxerint corpus” haec Bernardus» (VCC, 85a-b).  |   quant ... vida]  
Cfr. amb el text llatí: «a coetu fidelium sententialiter in morte» (VCC, 85b).  |  13-14 y2 ... dura]  Cfr. amb el text 
llatí: «aeternaliter sine redemptione, quae est poena contra culpam» (VCC, 85b).   |  - Tenim-ne ... pecúnia]  
Cfr. amb el text llatí: «Exemplum de hoc habetur in servo pigro» (VCC, 85b). Al·lusió a la paràbola dels 
talents que trobem en els evangelis de Mt 25, 14-29 i Lc 19, 11-27. L’addició de Corella ajuda a identificar el 
passatge evangèlic.  |  -, Y ... misericòrdia]  Cfr. amb el text llatí: «et inde est quod in judicio fiet contra 
malos de omissionibus tantum commemoratio» (VCC, 85b). Al·lusió al passatge de l’evangeli de 
Mt 25, 31-46, en què es descriu com hom haurà de donar compte de les seues obres davant del Senyor, que 
jutjarà si han estat inspirades o no per la misericòrdia. D’altra banda, l’Església estructura les obres de 
misericòrdia en dos grups de set: les corporals (donar a menjar al qui té fam, donar de beure a qui té set, vestir 
el despullat, visitar els malalts, assistir els presos, acollir el qui no té aixopluc i soterrar els morts) i les 
espirituals (instruir qui no sap, donar bon consell a qui el necessita, corregir a qui s’equivoca, perdonar les 
injúries, consolar l’afligit, tolerar els defectes del proïsme i pregar pels difunts).





les set obres de misericòrdia. Y axí, no basta dexar lo mal per a ésser bo, si no fa bones 
obres. No ama lo Senyor alguna cosa infructuosa, ni en lo seu camp, en lo seu hort, en la 
sua vinya no vol algun arbre ni herba que no fructifique, axí com en lo parahís terrenal 
no creà sens fruyt algun arbre. E, si aquell qui no fa bon fruyt serà posat al foch que 
nunqua s’apaga, què serà de aquell qui fa males obres?

Són alguns arbres del tot sechs, que alguna humiditat no tenen: aquests són los infels 
e incrèduls. Són alguns que la humiditat de la fe basta que tinguen verds les fulles, y 
aquests no fan alguna fruyta, qui són los pereosos. Són altres qui no fan la fruyta 
saborosa: són aquells qui en peccat mortal fan bones obres. Són altres que fan lo fruyt 
de bella color hi forma, però dins és ple de vent, e de sabor amarga y moltes vegades 

verinosa: aquests són los inichs ypòcrits, los quals maten quand ab la ypocresia alguna 
error mesclen. Tots aquests arbres se tallen per a l’infernal incendi. Són altres que fan la 
fruyta bona y saborosa, hi són aquests los bons cristians, que per fe hi bones obres en 
l’ort de la militant Sgleya fructifiquen. Són les raels de l’arbre la voluntat y franch 
arbitre, d’on les nostres bones y males {68c} obres proceheixen, segons les quals raels 

bons o mals fruyts fructifiquen.
Diu sanct Ambròs: «Lo qui stà en gràcia augmente y fructifique, y lo que ha pecat 

faça fruyt de penitència, que lo Senyor fruyt demana dels seus arbres, y als qui fan fruyt 
dóna vida, y als stèrils tramet al foch de les eternes flames.»

 fruyt] fruit B. Seguim V.  |   verds] verdes B. Seguim V.  |  fulles] fuelles B. Seguim V.  |   bones obres] hobres 
bones B. Seguim V.  |   color] collor B. Seguim V.  |  hi] y B. Seguim V.  |   aquests] aquest B. Seguim V.  |  
 sanct] sant B. Seguim V.  |  pecat] peccat B. Seguim V.

 algun arbre]  A continuació Corella omet el fragment següent: «quod ex hoc patet, quia primi parentes 
jubebantur comedere ex omni ligno in paradiso, praeterquam de ligno scientiae boni et mali» (VCC, 85b).   |  
 obres]  Corella omet tot seguit aquest passatge, que fa referència a la metàfora vegetal d’origen platònic que 
concep l’home com un arbre invertit, recurrent en l’imaginari medieval: «Arbor ista est genus humanum, sive 
homo, qui est quasi arbor conversa» (VCC, 85b).  |  - Són ... pereosos]  Cfr. amb el text llatí: «Quaedam 
virides, ut Christiani, et inter has virides quaedam infructuosae sunt, et nullum fructum faciunt, ut otiosi, 
accidiosi» (VCC, 85b).  |  - Són ... mesclen]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: 
«Quaedam faciunt fructum, sed inutilem, et non bonum seu meritorium, ut hypopocritae. Quaedam faciunt 
fructum, non tantum inutilem, sed malum, et venenosum, ut haeretici, qui praedicando fructum pariunt, sed 
mortiferum» (VCC, 85b).  |  - que ... fructifiquen]  Cfr. amb el text llatí: «obedientes verbo Dei» (VCC, 
85b).   |  - Són ... fructifiquen]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Radices arboris 
sunt cogitationes quibus plantati, vel sursum coelo sustolluntur, vel ad ima inferni mittuntur; vel radices suut 
voluntas bona et mala, ex qua sicut ex radice prodeunt tanquam fructus, bona et mala verba et opera quae 
voluntatis sunt testimonia» (VCC, 85b).  |  - Diu ... flames]  Sant Ambròs de Milà, Expositio Evangelii 
secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 1580B). 





[14. DE  L’OBLIGACIÓ  DE DONAR  ALMOINA]

Ohint los pobles les menaces y perill[s] de les eternes penes, temerosos a Johan 
enterroguen, dient: «Donchs, què farem nosaltres? Aparellats stam fer lo que·ns manes. 
Corregeix la nostra vida!» No tarda lo Baptista respondre: «Qui té dos vestidures, done 
al qui no·n té la una, y per lo semblant de les viandes.» Hi axí devem entendre qualsevol 
cosa que no sia mester per a nosaltres, considerant discretament la necessitat del stat y 

de la persona nostra, y aprés la del prohisme. Donar almoyna és acte necessari quand lo 
prohisme strema necessitat lo asetja, si tu en aquella mateixa necessitat no staves. Però 
guarda que l’amor qui a tu y als béns desordenada portes no t’engane que stimes 
necessitat lo que·t sobra.

Diu sant Gregori: «Lo qui en temps de tranquil·litat no dóna per amor del Senyor la 

vestidura, com en lo temps de la persecució donarà la vida? Donchs, la virtut de caritat, 
perquè en la persecució no sia vençuda, és mester que en la tranquil·litat per 
misericòrdia se exercite; y axí, primer lo cristià donar los béns per amor del Senyor 
aprenga, y aprés la vida.»

 quand] quant B. Seguim V.  |   qui] que B. Seguim V.  |  desordenada] desordena B. Seguim V.

 Donchs ... nosaltres] Lc 3, 10: Et interrogabant eum turbae, dicentes: Quid ergo faciemus?  |  - Qui ... 
viandes] Lc 3, 11: Respondens autem dicebat illis: Qui habet duas tunicas, det non habenti: et qui habet 
escas, similiter faciat.

 penes]  Om.: «pro operibus malis, et omissione bonorum» (VCC, 85b).
Donchs, què farem nosaltres?   |   Donchs ... nosaltres]  Cfr. amb el text llatí, que glossa el verset de Lc 3, 10: 
«Quid ergo, ne excidamur, et in ignem mittamur, faciemus et operabimur?» (VCC, 85b).  |  - Qui ... viandes]  
Com en el verset anterior, Corella tradueix el text evangèlic i n’omet la glossa. Cfr. amb l’original llatí:  «Qui 
habet duas tunicas, id est, vestimentum superfluum, det quod superabundat, non habenti; et qui habet escas 
superfluas similiter faciat» (VCC, 85b).  |   y ... prohisme]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 85b).  |  - Donar ... 
sobra]  Corella resumeix en aquest fragment un passatge més extens de la VCC que reflexiona sobre la 
necessitat de l’almoina recorrent a dues citacions de sant Basili i sant Gregori. Cfr. amb el text llatí: «Unde 
Basilius: “Hinc autem docemur, quia ex omni eo quod affluit supra proprii victus necessitatem, tenemur 
erogare illi qui non habet propter Deum, qui quaecumque possidemus largitus est.” Unde et Gregorius: “Quia 
enim in lege scriptum est: Diliges proximum tuum sicut teipsum [Mt 19, 19], minus proximum amare 
convincitur, qui non cum eo in necessitate illius etiam ea quae sibi sunt necessaria partitur.” Ubi sciendum, 
quod duas tunicas habere, est ultra necessitatem aliquid superfluum habere; non habens autem, potest intelligi 
existens in necessitate extrema, vel citra necessitatem, quae aliter absque periculo potest probabiliter transiri; 
tunc dicendum quod habens sic superflua, quod ultra necessitatem sui et suorum, quorum cura et nexus major 
ex charitate sibi incumbit, ea habet, et absque illis potest transire, ex praecepto tenetur non habenti, existenti 
in extrema necessitate dare; aliter sibi suum aufert, et vitam, cum in tali necessitate sic superflua illi sint 
tanquam debita sua, quantum ad ipsius necessitatem pertinet. Si vero non habens sit citra extremam 
necessitatem, tunc dare non cadit sub praecepto sed sub consilio. Hic probatur homo, et apparet in parvo quid 
facturus esset in magno» (VCC, 85b-86a). No hem localitzat la font del passatge de sant Basili de Cesarea; la 
del fragment de sant Gregori Magne és Homiliae in evangelia, l.I, homilia XX (PL 76, cols. 1165A-B).  |  
- Diu ... vida]  Sant Gregori Magne, Homiliae in evangelia, l.II, homilia XXVII (PL 76, col. 1206B).





Diu sant Agostí: «La virtut de caritat, perquè en los perills no·s puga vençre, és 
mester que en nosaltres comence, hi·s crie, hi·s faça gran per caritatives obres; y axí tant 
augmente que sia en aquella perfectió perfeta, que digam ab lo Apòstol: “Lo meu guany 
és morir, perquè en Jesús és lo meu viure, y que la mia ànima del cors se parteixca, 
perquè ab Jesús vixca.” Comença aquesta caritat en nosaltres, quand subvenim als 

freturosos hi als qui stan constituhits en angústies. Y si axí la criam, ab sperança de la 
vida eterna, porem aquella perfectió atényer, que serem contents posar la {68d} vida per 
lo prohisme.»

No s’enugen, donchs, los richs, ni tarden subvenir los pobres, los quals ha fet la 
divina bondat per utilitat sua, perquè usant en ells de misericòrdia, ells del Senyor la 

puguen atényer.
Diu sanct Crisòstom: «No penses que la divina sapiència ha fet los richs per utilitat 

dels pobres, que omnipotent és y no ha mester dels richs la riquea a subvenir los pobres; 
mas, perquè del tot serien stèrils e infructuosos si·ls pobres no fosen, en los quals, ab los 
béns que·ls acomana, qui ni en aquest món los portaren ni de aquest món portar-los-se’n 

poden, donen als prohismes almoyna hi axí atenyen del Senyor pietat y misericòrdia.»
Lo precursor Baptista als ignorants pobles no·ls mana diffícils coses: que dejunen, 

que vetlen, que visten cilici, mas que facen almoyna cascú segons la facultat sua, que de 
les obres de misericòrdia demanarà lo Senyor lo dia del Juhí compte.

 sant] sanct B. Seguim V.  |   Crisòstom] com add. VB. Ometem aquesta partícula, que no fa sentit en la 
redacció del passatge.  |   dels] de les B. Seguim V.  |  riquea] riqueea B. Seguim V.  |   en] om. B. Seguim V.

- Lo ... viure] Fl 1, 21: Mihi enim vivere Christus est, et mori lucrum.  |  - que ... vixca] Fl 1, 23: Coarctor 
autem e duobus: desiderium habens dissolvi, et esse cum Christo, multo magis melius.

- Diu ... prohisme]  Sant Agustí, In Epistolam Joannis ad Parthos tractatus X, tractat V (PL 35, col. 2014) i 
tractat VI (PL 35, col. 2019). Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí, que s’inicia amb un 
encadenament d’estructures paral·lelístiques: «Unde et Augustinus: “Charitas ut perficiatur, nascitur; cum 
fuerit nata, nutritur; cum fuerit nutrita, roboratur; cum fuerit roborata, perficitur; cum ad perfectionem venerit, 
quid dicitur? Mihi vivere Christus est, et mori lucrum desiderium habens dissolvi et esse cum Christo. Incipit 
ista charitas, fratres, ut de suis superfluis tribuat egenti, in angustiis aliquibus constituto; hanc ita coeptam, si 
verbo Dei et spe futurae vitae nutrieris, pervenies ad illam perfectionem, ut paratus sis animam tuam ponere 
pro fratribus tuis” haec Augustinus» (VCC, 86a).   |  - Diu ... misericòrdia]  Pseudo-Crisòstom, Opus 
imperfectum in Matthaeum, 46 (PG 56, col. 892).  |  - en ... misericòrdia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
86a).  |   que ... cilici]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 86a).  |  18-19 mas ... compte]  Cfr. la traducció abreujada 
de Corella amb l’original llatí: «sed opera misericordiae ad dignos fructus poenitentiae injungit, super quibus 
Dominus in judicio disceptabit, et de quibus alibi dicit: Date eleemosynam et ecce omnia munda sunt vobis 
[Lc 11, 41]» (VCC, 86a).





Diu Beda: «Excel·lent fon l’orde de prycar en lo Baptista: aprés de penitència los 
amonesta almoyna; tinga primer lo pecador misericòrdia de la sua miserable ànima, y 
aprés de la misèria del prohisme.»

Diu sanct Gregori: «Ací podem apendre quant són excel·lents les obres de 
misericòrdia, que aprés que·l Baptista los amonesta que facen fruyts dignes de 

penitència, tantost hi ajusta que donen almoyna.»
Hi no sens causa, diu: «Qui té dues túniques, done’n la una, y per lo semblant de la 

vianda», que la túnica és vestiment que la nostra carn cobre y lo manto portam sobre la 
túnica, que vol dir que prengam lo necessari, que l’aldre donem als pobres, y per lo 
semblant de la vianda.

Donchs, als fruyts dignes de penitència se sguarda no solament donar les coses 
supèrflues, mas encara les necessàries, puys no sien de necessitat extrema; que 
parteixcam, donchs, ab lo prohisme la roba y la vianda.

Y de ací prenem hun argument insoluble: que si lo qui té dos túniques li és manat que 
done la una, al qui té dos benifets que li ma- {69a} nen majorment, que és impossible a 

dos altars servir puga, y tants altres preveres pobres mendiquen. Y si de la vianda ab la 
qual la nostra vida passa devem fer part al prohisme, què farem quand abundam en 
tantes supèrflues viandes?

Podem encara per les túniques entendre los virtuosos hàbits que nostra ànima visten, 
los quals devem applicar al bé del prohisme, y per la vianda, la Scriptura Sacra, la qual 

deuen legir, prycar y declarar los qui la saben.

 prycar] preÿcar B. Seguim V.  |   pecador] peccador B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   per] om. B. 
Seguim V.  |   les] los B. Seguim V.  |   que] que·n B. Seguim V.  |   impossible] imposible B. Seguim V.  |  
 quand] quant B. Seguim V.  |   devem] deven B. Seguim V.  |   prycar] preÿcar B. Seguim V.

- Diu ... prohisme]  Beda el Venerable, In Evangelium S. Lucae, c.XV (PL 92, cols. 0528D-0529A). Cfr. la 
traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Unde Beda: “Ordo praedicandi aptissimus est, ut post 
poenitentiam eleemosyna, id est, opus misericordiae suggeratur. Ille enim juste a Deo poenitens ut sui 
misereatur impetrat, qui proximi indigentis quantum valet ipse misereri non tardat. At qui avertit aurem suam 
ne audiat pauperem, oratio ejus erit execrabilis. Unde et Joannes Baptista cum turbis suaderet ne merito suae 
sterilitatis in ignem mitterentur, dignos poenitentiae fructus esse faciendos, mox consilium salutis 
quaerentibus adjunxit, atque ait: Qui habet duas tunicas, det non habenti; et qui habet escas, similiter faciat” 
[Lc 3, 11]» (VCC, 86a).   |  - Diu ... almoyna]  Sant Gregori Magne, Homiliae in evangelia, l.I, homilia XX 
(PL 76, col. 1165B).  |  - Y ... viandes]  Cfr. amb el text llatí: «Et si habens escas superfluas, jubetur dare 
non habenti; ergo qui habet duo fercula, quod praeter necessitatem est, vel ad minus aequali brya seu mensura 
tenetur de duobus unum erogare egenti» (VCC, 86b).  |  - y ... saben]  Cfr. amb el text llatí: «Et per escam 
possunt intelligi sacrae Scripturae, quae sunt spirituales escae, quas habens debet proximum spiritualiter inde 
pascere» (VCC, 86b). La traducció de la forma «habens» per «los qui la saben» pot obeir a una interpretació 
ideològica del teòleg valencià, que potser caldria posar en relació amb el context social i espiritual en què es 
produeix el trasllat corellà: un context en què no sempre s’acceptava de bon grat l’accés directe a la lectura 
dels textos religiosos i en què s’extremava el zel en la persecució de les interpretacions bíbliques que es 
consideraven «desviades».





[15. COM  ELS PUBLICANS VÉNEN  A  JOAN]

Vengueren los publicans al Baptista, qui són aquells qui les taches, sises generals y 
peatges cullen y arrenden, y aquells qui negociant los guanys de aquest món en diverses 
maneres cerquen. Aprés dels menors pecadors, los majors vénen. Venien per rebre lo 
baptisme, y al Baptista dien: «Mestre, què farem per fogir a la sdevenidora ira?» 
Prestament los tornà en tals paraules resposta: «No prengau més del que per dret vos 

toca.» No sens causa axí·ls parla, perquè aquests col·lectors y exegidors comunament 
més del just demanen. No·ls diu primer que donen almoyna, mas que no furten. 
Dóna’ns exemple que primer dexem les males obres, y aprés obrem les bones; primer 
tornem lo que no és nostre, aprés donem almoyna.

Diu Beda: «Mana als publicans que al prohisme no defrauden, perquè primer se 

retraguen de pendre la roba del prohisme, y aprés aprenguen donar la pròpia.»
Podem encara per los publicans entendre los officials qui per los reys y senyories 

regeixen, que no deuen dels pobles pendre més del que la justícia ordena.

[16. COM  VÉNEN  ELS CAVALLERS]

Vengueren aprés los cavallers a pendre lo baptisme, dient: «Què farem per fogir a la 
sdevenidora ira?» Y dolçament los tornà resposta: «No opprimau ni maltracteu los 

pobres, qui de vosaltres no·s poden defendre. No·ls façau afflictió alguna en béns ni en 
la persona, ni calumnieu los richs, cercant-los accusacions falses, ni·ls porteu davant les 
potestats y jutges ab fiscals extorsions {69b} per haver de les sues pecúnies. Y siau 
contents dels vostres stipendis, del sou que us paguen per defensió de la pàtria. Y no 
agraveu los pobles més del que la justícia us dóna.» Justament y mansueta los amonesta 

que de aquelles coses se guarden, a les quals ells cavallers comunament són promptes.

 que] qne B. Seguim V.  |   calumnieu] callumnieu B. Seguim V.  |   dels] de les B. Seguim V.  |  stipendis] 
stipendies B. Seguim V.  |  defensió] defenció B. Seguim V.

- Vengueren ... ira] Lc 3, 12: Venerunt autem et publicani ut baptizarentur, et dixerunt ad illum: Magister, 
quid faciemus?  |  - Prestament ... toca] Lc 3, 13: At ille dixit ad eos: Nihil amplius, quam quod constitutum 
est vobis, faciatis.  |  - Vengueren ... dóna] Lc 3, 14: Interrogabant autem eum et milites, dicentes: Quid 
faciemus et nos? Et ait illis: Neminem concutiatis, neque calumniam faciatis: et contenti estote stipendiis 
vestris.

- Vengueren ... cerquen]  Cfr. amb l’original llatí, que Corella abreuja: «Venerunt ergo, et publicani, sic dicti 
quia de negotiis ad publicum pertinentibus se intromittunt, ut qui publica vectigalia, thelonea, pedagia, et 
tributa colligunt, sive qui horum et reddituum fisci, vel rerum publicarum conductores sunt; nec non et hi qui 
seculi hujus lucra per negotia scilicet: per mercaturas, firmas, et hujusmodi quaerunt» (VCC, 86b).  |   per ... 
ira]  Cfr. amb el text llatí:  «ut scilicet vitam aeternam habeamus» (VCC, 86b).  |  - No ... toca]  Cfr. amb el text 
llatí, que glossa el text evangèlic: «Nihil amplius, scilicet in tributis et vectigalibus ab aliquo exigatis, quam 
quod constitutum est vobis; scilicet a legibus et consuetudinibus approbatis» (VCC, 86b).  |  - Diu ... 
pròpia]  Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.III (PL 92, cols. 0354D-0355A).  |  
- Vengueren ... ira]  Cfr. amb el text llatí: «Interrogabant autem et milites: Quid faciemus et nos, scilicet ut 
salvi simus?» (VCC, 86b).  |  - Y ... dóna]  Cfr. amb el text llatí: «praeter haec etiam sine oppressione et 
falsi criminis impositione a nullo tallias, exactiones munerum, vel servitiorum exigendo» (VCC, 86b).





Diu sant Agostí: «Ja la militar disciplina en los cavallers no·s troba. En lo temps 
passat los cavallers ab jurament se obligaven que per lo bé de la cosa pública a 
qualsevol perill starien, que en la batalla no fogirien y preposarien la utilitat comuna a la 
pròpia vida. Açò juraven y prometien los cavallers gentils ydolatres, y de present hi 
ajusten, que de sobre lo altar reben les spases perquè fills de la Sgleya se atorguen, y 

que per defensa del sacerdoci la prenen, y per defensa dels pobres, per castich y 
venjança dels mals hòmens, per defensar la pàtria. Y fan tot lo contrari del que 
prometen: preses les militars insígnies, en supèrbia se eleven, a rapacitats se 
converteixen, los béns del crucifici occupen, los ecclesiàstichs persegueixen, los richs 
calumnien, los pobres devoren. Y axí, moltes vegades en aquest món en miserable vida 

finen, y aprés en infern eternament penen.»
Era aquell temps de gran felicitat y benaventura, quand los reys, los senyors y les 

potestats a la utilitat de la cosa pública entenien més que a la utilitat pròpia. Però és gran 
dolor del que de present se pratica: del benifici comú no curen, per la utilitat y riquea 
pròpia treballen, los pobles despullen, los pobres afflegeixen, sens pietat e misericòrdia 

los tracten. Y per ço és de creure que eternament la divina justícia del Regne del cel los 
bandeja, lo qual és dels pobres, dient lo Senyor: «Benaventurats són los pobres, que 
d’ells és lo celestial Regne.»

 aquell] aquel B. Seguim V.  |   benifici] benefici B. Seguim V.

- Benaventurats ... Regne] Mt 5, 3: Beati pauperes spiritu: quoniam ipsorum est regnum caelorum. Veg. 
també Lc 6, 20.

- Diu ... penen]  En realitat, com declara el text llatí (cfr. amb VC, 86b), el passatge pertany a Pere de Blois, 
Epistolae, epístola XCIV: Ad archidiaconum (PL 207, cols. 0294B-C).   |  - Y ... penen]  Cfr. la traducció 
de Corella amb el text llatí: «Nam ex quo hodie militari cingulo decorantur, statim insurgunt in Christos 
Domini, desaeviunt in patrimonium Crucifixi, et spoliant et praedantur subjectos sibi pauperes, et 
miserabiliter atque immisericorditer affligunt miseros, ut in doloribus alienis illicitos appetitus et 
extraordinarias impleant voluntates» (VC, 86b-87a). La crítica a la cavalleria que introdueix en aquest punt el 
text llatí coincideix amb la que formula Ramon Llull en el seu Llibre de contemplació en Déu. En el capítol 
«Com hom se pren guarda de ço que fan los cavallers», en què el beat mallorquí confronta  l’ideal del miles 
Christi amb la cavalleria del seu temps, s’acusa els cavallers «mundans» d’haver-se separat dels valors 
fundacionals de la cavalleria, fins al punt de capgirar-los per complet: «no són amics de veritat», «aucien e 
destrueixen los hòmens justs e els hòmens qui amen més pau que guerra», «despoblen les ciutats e els 
castells, e talen los arbres e les plantes, e desmariden les fembres, e roben los camins», «es deshonren e es 
menacen los uns contra los altres» i tenen «tan gran ergull que no es volen moure a pietat ni a miresicòrdia»; 
com que «amen les vanitats d’aquest món», «es combaten e moren per haver nom e preu de les gents, e per 
haver terres e tresors», en tal extrem que «són tots en vanitats e en la glòria mundana». Per a Llull, els 
cavallers són, en definitiva, «los pijors hòmens del món», i per això mateix «se van infernar en penes 
perdurables».   |   pròpia]  Om.: «pauperes se tueri non valentes, defendebant» (VCC, 87a).  |  - del2 ... 
tracten]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «hodie de republica, et pauperibus parum curant, 
terras et res alienas invadunt et occupant, ut, aliis exclusis, domum suam ditent et augeant. Pauperes 
miserabiliter affligi permittunt, et, quod plus est, etiam ipsimet immisericorditer eos affligunt» (VCC, 87a).  |  
- dient ... Regne]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 87a).





Diu sant Agostí: «Qualsevol prelats, qualsevol rectors y bisbes, administradors y 
clergues, si més del que vol la justícia prenen, per calumniadors {69c} los condamna la 
sentència del Baptista. Cavallers de Jesús són los ecclesiàstichs.»

Podem encara per los cavallers entendre los qui als pobles sermonen, als quals diu lo 
Apòstol: «Preneu la armadura de Déu y lo coltell del Sperit Sant, que és la divina 

Paraula.» A tals cavallers diu lo Baptista: «No ofenau a dengú ab paraules aspres, 
donant-los occasió que·s desesperen, ni·ls façau calúmnia no volent prycar la divina 
Paraula, reputant-los indignes, y siau contents dels stipendis vostres, de les almoynes 
que us donen.»

[17. EXHORTACIÓ  A  SEGUIR  ELS ADVERTIMENTS DE JOAN BAPTISTA]

O, benaventurats pobles, benaventurats negociadors y publicans, benaventurats 

cavallers, si tots la doctrina del sanctificat Johan seguien! Però, qui és de present qui de 
dos túniques ne done la una, ni de moltes una? Qui és lo qui sens frau ni falsia pratique 
la mercaderia? Qui dóna bon compte de les pecúnies que li acomanen? Qui és dels 
majors que als menors no faça calúmnia, y que als servents ab amor y caritat tracte? Qui 
és lo cavaller qui dels stipendis se contente y extorsions y rapines no pratique? Qui és lo 

president y official qui no prenga més del que la justícia li dóna?
Y mira de Johan gran prudència com prycava y amonestava segons la disposició dels 

qui l’ohien. Diu sant Ambròs: «A totes maneres de hòmens, segons los staments en què 

 prycar] preÿcar B. Seguim V.  |   publicans] publicants B. Seguim V.  |   sanctificat] santificat B. Seguim V.  |  
 falsia] falcia B. Seguim V.  |   caritat] carita B. Seguim V.  |   stipendis] stipendies B. Seguim V.  |  extorsions] 
extosions B. Seguim V.  |   prycava] preÿcava B. Seguim V.

 Preneu ... Déu] Ef 6, 13: Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus 
perfeci stare.  |  5-6 y ... Paraula] Ef 6, 17: et galeam salutis assumite, et gladium spiritus (quod est verbum Dei).

- Diu ... ecclesiàstichs]  El passatge figura atribuït a sant Agustí en Zacaries Cristopolità, De concordia 
evangelistarum, l.I, c.XIII (PL 186, cols. 0096A-B).  |  1-2 Qualsevol ... clergues]  Cfr. amb el text llatí: «Quilibet 
quoque rectores, quilibet clerici» (VCC, 87a).  |  - siau ... donen]  Cfr. amb el text llatí: «contenti estote 
stipendiis vestris, quae sunt redditus assignati praedicatoribus, id est, possessiones habentibus, et 
eleemosynam date mendicantibus» (VCC, 87a).  |  - Qui2 ... pratique]  Cfr. amb el text llatí: «Quis est ex 
majoribus qui minoribus calumniam non faciat, qui servos non concutiat, et qui stipendiis suis contentus 
existat?» (VCC, 87b).  |   li dóna]  Om.: «Certe talis rarus invenitur» (VCC, 87b).  |   lohien]  Om.: «ut dum 
minora perficerent, tandem ad majora pertingerent.» Tot seguit, Corella omet aquest passatge, que s’inicia 
amb una citació de sant Joan Crisòstom que no hem pogut verificar: «Unde Chrysostomus: “Volebat autem 
Joannes quando publicanis et militibus loquebatur, ad aliam majorem perfectionem eos traducere; sed 
quoniam nondum erant ad illam idonei, minora reserat, ne si potiora proferret, nequaquam illis intenderent, et 
his etiam privarentur” haec Chrysostomus. Majora autem quae turbis praeceperat, etiam ad publicanos et 
milites, ac communiter ad omnes pertinent» (VCC, 87b). Font no localitzada.  |  18-336,5 Diu ... dia]  Cfr. amb 
el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Ambròs de Milà, Expositio 
evangelii secundum Lucam libris X comprehensa, l.II, c.III (PL 15, cols. 1580C-D): «Unde Ambrosius: 
“Singulis quoque generibus hominum conveniens tribuit sanctus Baptista responsum unum omnibus, ita: 
publicanis, ne ultra praescriptum exigant; militibus, ne calumniam facientes, praedam requirant. Sed haec et 
alia officiorum praecepta singulorum misericordia communis est usus, ideo commune praeceptum omnibus 
officiis, omnibus aetatibus necessarium, et ab omnibus deferendum est. Non publicanus, non miles excipitur; 
non agricola, vel urbanus; dives, vel pauper: omnes in communi admonentur ut conferant non habenti. 
Misericordia enim plenitudo virtutum est, et ideo ab omnibus est proposita perfectae forma virtutis, ne 





vivien, donà Johan salutífera doctrina. Però a tots los staments, a tots los officis, a totes 
edats y vides és comuna la misericòrdia: als publicans, als cavallers, als ciutadans, als 
lauradors, als mercaders, als richs, als pobres, a tots és remey comú y salut nostra. 
Plenitud de virtuts és la misericòrdia, y per ço a tots Johan la presenta, y a tots la 
demanarà lo Jutge en lo darrer dia.»

ORACIÓ

Beatíssim Johan Baptista, precursor del Senyor y santíssim verge, qui als peccadors 
has prycat peni- {69d} tència, y per exemple l’às mostrada, portant la tua vida tan aspra 
en viandes y vestidures en lo desert, apartat de totes les mundanes alegries; 
excel·lentíssim sant, humilment te suplique de la divina bondat me recaptes gràcia que 

yo tinga abstinència de menjar y beure, de cogitacions, paraules y obres, y de les 
mundanes alegries me aparte, perquè faça dignes fruyts de penitència, y, de tots mos 
pecats obtesa vènia, a la eterna glòria puge. Amén.

 Però] Pera B. Seguim V.  |   peccadors] pecadors B. Seguim V.  |   prycat] preÿcat B. Seguim V.  |   alegries] 
alegria B Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.

vestimentis alimentisque suis parcant. Misericordiae tamen ipsius pro possibilitate conditionis humanae 
mensura servatur, ut non sibi unusquisque totum eripiat, sed quod habet cum pauperibus partiatur” haec 
Ambrosius» (VCC, 87b).
 en ... desert]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 87sc).  |   y obres]  Om.: «custodiat me ab omni pollutione 
mentis et corporis» (VCC, 87sc).  |  11-12 de3 ... aparte]  Cfr. amb el text llatí: «concedatque mihi, quandiu in hac 
vita temporali subsisto, segregari a vitiis, ac militare sibi» (VCC, 87b).



COM VENCH JOHAN NO DE SI  MATEIX, MAS TRAMÉS PER DÉU,  A 
PRYCAR AL POBLE . CAPÍTOL XVIII

[1. COM  L’ENVIAMENT DE  JOAN  BAPTISTA  FOU OBRA DIVINA]

Manifestament declara l’àguila Johan evangelista que·l santificat Baptista no per 
auctoritat pròpia pres lo mi[ni]steri de la prycació y del baptisme, mas tramés per Déu a 

testificar la veritat de Jesús, Déu y home, dient en lo principi del seu evangeli: «Fon hun 
home tramés per Déu, lo nom del qual Johan se nomena.» Havia scrit sant Luch, dient: 
«Fon feta la Paraula del Senyor en lo desert sobre Johan, fill de Zacharies.» Aquestes 
paraules, Johan evangelista les declarà, quand dix que fon hun home tramés per Déu, al 
qual Johan nomenaven, perquè batejàs y testificàs y mostràs lo rey Messies. Mostra’s en 

Johan la virtut de obediència, que no per si, mas per obehir lo divinal precepte pres lo 
offici de testificar y mostrar qui era lo rey Messies. Y lo nom de Johan li és propi, que 
vol dir «aquell en qui és gràcia». Y axí, convenia que aquell en qui és gràcia denunciàs 
l’Actor y donador de les gràcies. Aquest vench perquè fes testimoni de la lum, Jesús, 
Déu y Senyor nostre, que per lo seu testimoni en ell creguessen.

[2. COM  ELL MATEIX NO ERA  LLUM]

Hi, perquè·ls juheus dubitaren si Johan Baptista era lo rey Mesies, a la sua dubitació 
respon lo evangelista, dient: «No era ell la lum, mas era vengut perquè de la lum fes 

 prycar] preÿcar B. Seguim V.  |   santificat] sanctificat B. Seguim V.  |   mi[ni]steri] misteri VB. Corregim la 
lliçó atenent al text llatí: «Joannes officium Baptismi non propria auctoritate usurpaverit» (VCC, 87a).  |  
prycació] preÿcació B. Seguim V.  |   offici] offeci B. Seguim V.  |   Mesies] Messies B. Seguim V.  |  dubitació] 
dubtació B. Seguim V.

- Fon ... nomena] Jn 1, 6: Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes.  |   Fon ... Zacharies] Lc 3, 2: sub 
principibus sacerdotum Anna et Caipha: factum est verbum Domini super Joannem, Zachariae filium, in 
deserto.  |  - Aquest ... creguessen] Jn 1, 7: Hic venit in testimonium ut testimonium perhiberet de lumine, 
ut omnes crederent per illum.  |  -, No ... testimoni] Jn 1, 8: Non erat ille lux, sed ut testimonium 
perhiberet de lumine.

- Fon ... Déu]  Corella tradueix només el text evangèlic i omet la glossa que l’acompanya en l’original llatí: 
«Fuit homo id est, vivens vita hominis, secundum dictamen rectae rationis, missus a Deo, scilicet de deserto» 
(VCC, 87a).   |  - no ... Messies]  Cfr. amb el text llatí: «non enim a semetipso, id est, a sua praesumptione 
venit; sed missus a Deo» (VCC, 87a).  |   ell creguessen]  Om.: «Et nota quod Evangelista quandoque hic mutat 
nomen verbi; nunc enim appellat lucem, nunc lumen; et hoc ideo, quia lux dicit claritatem in puritate sua, sine 
alterius naturae adjunctione; sed lumen dicit claritatem cum aliqua re conjuncta, sicut claritas aeris non est 
lux, sed lumen. Et quoniam Joannes missus fuit ut testimonium perhiberet de Christo, in quo est unio 
humanae naturae cum Verbo, ideo dicit Evangelista eum perhibere testimonium de lumine» (VCC, 87a-b).  |  
-, No ... essència]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Non erat ille lux, scilicet 
vera per essentiam, et ex se naturaliter lucens, et ad illuminandum alios luce gratiae per se sufficiens; sed lux 
per participationem, et a luce vera illa, quae lucem inhabitat inaccessibilem [1Tm 6, 16], illuminatus, ut de ea 
luce vera et Sole justitiae, scilicet Verbo, quae est substantia Patris, luxque in quo tenebrae non sunt ullae, 
testimonium perhiberet. Joannes quidem et Sancti non sunt lux illuminans effective, sed lux illuminata a luce 
prima. Est enim lux illuminans effective, quae est lux per essentiam, et sic solus Deus est lux illuminans. Et 
est lux illuminans dispositive: quae est lux per participationem, et sic Sancti sunt lux, qui illuminant verbo et 





testimoni.» Johan y tots los sants altres no són lum per essència, ni que {70a} per si 
il·luminar puguen. Sol Jesús, eterna Paraula, és lum per essència, Lum de la lum eterna, 
eternament naixent del Pare, y una mateixa en unitat de essència. Aquesta lum, de la 
qual Johan testifica, és lum verdadera, la qual il·lumina de lum de gràcia tots los qui en 
aquest món vénen, que vol dir que algú no pot sinó de aquesta lum atényer lum de 

gràcia.
O podem, segons sant Crisòstom, expondre que a tots los hòmens il·lumina, si ells la 

volen rebre. Y axí, los qui no la miren ni en ella lo que han mester miren, és d’ells la 
culpa, que a la sua claredat los ulls tanquen. Y per ço, los hòmens són inexcusables que 
a rebre aquesta lum no·s preparen, puys generalment il·lumina.

 sant] sanct B. Seguim V.

- és ... vénen] Jn 1, 9: Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.

exemplo» (VCC, 87b-88a).
- Aquesta ... gràcia]  Cfr. amb el text llatí, que Corella ofereix de manera abreujada: «Ipsa autem lux, de qua 
testimonium perhibebat, erat ab aeterno lux vera sine falsitate, sine umbra, et sine participatione, sed per 
essentiam; quae illuminat lumine gratiae omnem hominem venientem in hunc mundum tenebrosum, et 
quemlibet vere illuminandum; quia, secundum Augustinum, nullus est de omnibus qui illuminantur, qui non 
per hanc lucem illuminetur» (VCC, 88a). El passatge de sant Agustí està pres de l’obra Enchiridion ad 
Laurentium sive de fide, spe et charitate liber unus, c.CIII (PL 40, col. 0280).  |  - O ... il·lumina]  Cfr. amb 
l’original llatí la traducció resumida que ofereix Corella d’aquesta citació de sant Joan Crisòstom, Homiliae in 
Joannem, 8 (al. 7), 1 (PG 59, col. 65): «Vel, secundum Chrysostomum, illuminat omnem hominem, quantum 
in se est, et ad eum pertinet. Quia si aliqui non sunt illuminati, hoc ideo est, quia se subtrahunt influentiae 
hujus lucis. Si enim quidam, mentis suae oculos claudentes, nolunt suscipere lucis hujus radios, non a lucis 
natura obtenebratio est illis; sed a malitia eorum, qui huic illuminationi obicem ponunt, et a luce se 
avertentes, voluntarie seipsos gratiae dono privant. Et ideo inexcusabilis est homo, qui se ad gratiam 
recipiendam, non praeparat» (VCC, 88a).





[3. COM  LA PARAULA DE  DÉU  ÉS PRÒPIAMENT  «LLUM»]

Y aquesta lum en lo món era, que vol dir en totes les creatures, en les quals és per 
essència, presència y potència. Y lo món no l’à coneguda, que per sa culpa los hòmens 
lo Creador, Déu y lum eterna, no conegueren, lo qual podien y devien conéixer per les 
creatures, y declinaren a les tenebres de la ydolatria. Y per ço, fon decent cosa aquesta 
lum, prenent carn humana, devallàs y vengués a la terra, en special de Judea.

[4. COM  VINGUÉ  A LA SEUA PRÒPIA TERRA]

Y açò és lo que diu lo evangelista, que en la sua pròpia terra aquesta lum és venguda; 
que, ab tot que·l cel y la terra y tot lo que en ells habita sia heretat sua, però elegí la terra 
de Judea, en la qual volgué pendre carn humana, y, puys a ell, Déu, en lo món no·l 
conexien, fent-se home lo mirassen hi l’ohissen, lo praticassen hi·l coneguessen.

 ells] els B. Seguim V.  |  sua] sna B. Seguim V.

- Y ... coneguda] Jn 1, 10: In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit.  |  
 en ... venguda] Jn 1, 11: In propria venit, et sui eum non receperunt.

- Y ... Judea]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Et quidem Verbum, et lux illa, id 
est, Sapientia Dei, per quam factus est mundus, id est, universitas rerum, et omnis creatura, in mundo erat, ab 
ipso, scilicet mundi exordio, sicut causa in effectu, et ars omnipotentis Dei, per quam omnia facta sunt in 
facto, hoc est in universis creaturis lucebat, ratione creandi et gubernandi eas. Deus enim est praesens ubique 
per potentiam, quia ejus virtus ad omnia se extendit, sicut est Rex in toto regno; et per praesentiam, quia 
omnia nuda et aperta sunt oculis ejus [He 4, 13], sicut est Rex in aula sua, quia omnia quae sunt ibi, patent 
ejus aspectui; et per essentiam, quia non solum dat rebus esse, sed rebus creatis inexistens, conservat eas in 
esse; quod non facit nisi per seipsum ubique, per essentiam praesentialiter existentem; sicut Rex est in suo 
loco determinato, cui corpus suum est proportionatum. Mundus, inquam, per ipsum factus est, sua bonitate; ut 
essent quibus suam gratiam impartiret; et mundus, id est homo mundum inhabitans, eum non cognovit. Et 
ideo necessarium erat quod ipse Creator per carnem in mundum veniret, ut per seipsum cognosceretur. Vel 
mundus, id est mundani et mundi amatores, eum non cognoverunt; quia mundanae impressiones in cordibus 
talium, impediunt a cognitione divinorum. Qui autem Dei amici erant, eum etiam ante corporalem 
praesentiam cognoverunt. Et ideo, licet esset in mundo, sicut Deus universaliter est in rebus creatis; hoc 
tamen non suffecit ut cognosci posset a rudibus et mundanis» (VCC, 88a). El text llatí i, amb ell, la traducció 
catalana, condensen en aquest fragment una idea fonamental per a entendre la visió medieval del món, açò és, 
la concepció de la naturalesa com a element participat del Creador, que sovint sol expressar-se gràficament a 
través de la imatge del llibre que ens parla del seu Creador o de l’espill que en reflecteix la imatge. La idea 
que totes les coses creades -i especialment l’home, com a ésser suprem de la Creació- participen del seu 
Creador a través dels atributs divins de l’essència, la presència i la potència, implica que a través de la seua 
contemplació es pot accedir, com si d’una escala es tractara, al coneixement i a la consegüent estima de Déu, 
fet que comporta, segons recorda Ramon Llull, l’acompliment de la primera o recta intenció per què l’home 
ha sigut creat. Per a una aproximació a la cosmovisió medieval en general, i en l’obra de Llull en particular, 
veg. el llibre de R. Pring-Mill El microcosmos lul·lià (Palma de Mallorca: Moll, 1961) que dóna compte, 
entre molts d’altres, dels motius apuntats ací: l’home com a microcosmos, com a reflex del Creador i com a 
escala de contemplació. Veg. també, en aquest mateix sentit, la p. 33,17-21.  |  - Y ... coneguessen]  Cfr. amb 
l’original llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Quapropter, ut ad sensum ab omnibus videri posset, 
carnem induit, et sic per Incarnationem, seu carnis assumptionem, in propria venit, scilicet in mundum, qui 
suus proprius est, sicut creatura sua, quam ipse fecerat, per quem facta sunt omnia [Jn 1, 3]; quia in mundo 
apparuit per humanitatem, quem fecerat per divinitatem» (VCC, 88a).





Vench, donchs, per la sua humana presència al judaich poble, y de la sement de 
Abraam pres la humanitat sua. Havia elet aquella gent per special poble, al qual de la 
sua venguda havia fet grans promeses, y atorgades specials y multiplicades gràcies. Però 
aquests que specialment eren seus no·l reberen, y per la major part d’ell se lunyaren, y 
finalment en creu lo levaren. Y axí, de present los ecclesiàstichs, qui del Senyor són 

special poble, per la major part lo Senyor no reben, ans per males obres del Senyor se 
lunyen.

Podem moralment expondre {70b} que nostre Senyor Déu ve y habita per gràcia en 
les humils y mansuetes penses de aquells hòmens que en Déu y no en lo món viven, y 
no de si mateixs, mas de Déu són propis, y en aquests devalla la divina gràcia. És 

mester, donchs, que sien no de si, mas de Déu propis aquells qui lo Senyor reben. Y 
alguns y pochs lo reberen, y en ell cregueren, y que era Déu, Fill de Déu natural, Déu y 
home, confessaren. Y gran dignitat, gran excel·lència de aquesta crehença pogueren 
atényer, que·ls donà potestat que fills de Déu adoptius fossen, si en fe y veritat de bones 
obres en ell creyen.

 humanitat] humanaitat B. Seguim V.  |   venguda] vengada B. Seguim V.  |  promeses] promesses B. Seguim V.  |  
 aquests] aquest B. Seguim V.

- de1 ... sua] He 2, 16: Nusquam enim angelos apprehendit, sed semen Abrahae apprehendit.

- Vench ... levaren]  El traductor valencià resol també aquest passatge amb llibertat; cfr. amb el text llatí: «Et 
specialiter venit in Judaeam, quae dicebatur terra Dei, et ad Judaeos, de quibus oriundus fuerat, quos prae 
ceteris in populum peculiarem sibi elegerat; quia semen Abrahae apprehendit, dum exivit a patre, et venit in 
mundum, carnem assumens. In mundo erat per deitatem; sed in mundum venit, per humanitatem. Venire 
quippe vel abire, est humanitatis; sed manere, deitatis. Unde sensus est: venit, id est visibiliter apparuit, et 
venit non propter se, sed propter nos; et hoc bene innuit Evangelista. Quia enim non cognoscebat mundus 
sublimitatem divinitatis, apparuit in humilitate humanitatis. Et sui eum, per fidem et approbationem, non 
receperunt, id est homines, quos ad imaginem et similitudem suam fecerat, magna ex parte, in eum credere 
noluerunt. Vel sui, id est Judaei, eum, per fidem et charitatem, non receperunt» (VCC, 88a-b).  |  - qui ... 
poble]  Cfr. amb el text llatí: «qui respectu omnium Christianorum, magis proprie sunt sui, quia de sorte Dei 
sunt» (VCC, 88b).  |  - ans ... lunyen]  Cfr. amb el text llatí: «sed pravis suis moribus magis quam laici, eum 
abjiciunt» (VCC, 88b).   |  - Podem ... creyen]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: 
«Moraliter, Deus in propria venit, quia venit in mentes hominum, qui se totos Deo dedicaverunt, et seipsos 
abnegantes, Deo se totaliter proprios fecerunt; ut jam non sibi, sed Deo vivant. Et sui eum non receperunt [Jn 
1, 11], id est, illi qui sunt suimet, quaerentes quae sua sunt, non quae Dei [Fl 2, 21]: tales enim eum non 
recipiunt, nec venit in tales mentes. Et sic volens Deum in se venire, oportet quod sit filius Dei. Verbum enim, 
cujus proprium est, quod est Filius, non venit nisi in propria, id est in omnes qui sunt filii Dei, qui credunt in 
nomine ejus, cujus nomen proprium, est Filius. Aliqui tamen de suis, et pauci, comparative receperunt eum, 
per fidem charitate informatam, Filium Dei a Patre missum; ac verum Deum et hominem credentes et 
confitentes, sibique per charitatem inhaerentes. Sed quid eis profuit, quod eum receperunt? Multum quippe 
profuit eis; quia universaliter, quotquot absque distinctione status, aut conditionis, sexus aut aetatis, et sine 
discretione personarum, receperunt eum per fidem, dedit eis potestatem filios Dei fieri: scilicet adoptionis, per 
regenerationem Baptismi, et gratiam adoptionis, his qui credunt in nomine ejus [Jn 1, 12], id est in re vel 
veritate nominis, quod est Christus, Deus ungens, et homo unctus: nomen quoque ejus, est Emmanuel, id est 
nobiscum Deus. Et ideo ille credit in nomine ejus, qui credit eum Deum et hominem, et hoc est filius Dei. 
Unde Joannes: Omnis qui credit quoniam Jesus est Filius Dei, ex Deo natus est [1Jn 5, 1]» (VCC, 88b).





[5. DE  LA POTESTAT  DONADA ALS HÒMENS QUE  SIGUEN  FILLS DE  DÉU]

Hi devem atendre que no diu lo evangelista que ha fet fills de Déu als qui crehen, mas 
que·ls ha donat potestat que fills de Déu sien. Primerament, segons sant Crisòstom, 
perquè tingam molta solicitut y ànsia, puys en potestat nostra ho dexa, de conservar 
aquesta filiació y semblança que rebem en lo baptisme. Segonament, segons sant 
Agostí, perquè siam certs que algú no té poder que aquesta potestat nos leve, la qual ell, 

Déu infinit, nos ha donada, si nosaltres no la perdem per nostra culpa. Terçament, 
segons sanct Gregori, per mostrar-nos que aquesta gràcia no la dóna sinó als qui la volen 
y que per ella treballen. Stà en la potestat de nostre franch arbitre, ab les gràcies que la 
divina bondat li dóna, que puga attényer aquesta special gràcia que fill de Déu adoptiu 
sia. Y aquesta potestat y gràcia no la dóna sinó [a] aquells qui la fe del Senyor confessen 

per si mateixs, si edat tenen, o per los padrins, si no la tenen.
Y axí, aquesta spiritual filiació no s’ateny per carnals actes, mas per fe y verdadera 

crehença; donchs, aquells qui en lo Fill de Déu natural crehen, aquesta filiació atenyen. 
Gran és la dignitat nostra, perquè lo Fill de Déu natural és fet home, que nosaltres siam 
fills de Déu per gràcia, hon se mostra la infinida misericòrdia y pietat divina, que·ls 

servents rebel·les, inútils, miserables, fills de Déu se nomenen, y, per consegüent, hereus 
del seu Regne, cohereus ab son Fill, Déu y home, segons aquell parlar de l’Apòstol: 
«Fills {70c} y hereus de Déu, cohereus de Jesús.»

Diu sanct Agostí: «Gran benivolència del Senyor: hu és nat de la verge Mare, hu naix 
eternament del Pare, hi en la herència no vol hu romandre: a nosaltres, germans, cerca, 

que ensemps ab ell heretem lo paternal Regne. No té recel que la sua herència minve 
perquè molts la posseheixen.»

 ha] a B. Seguim V.  |  qui] que B. Seguim V.  |   tingam] tinguam B. Seguim V.  |  conservar] consernar V. Seguim 
B.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   qui] que B. Seguim V.  |   donchs] dons B. Seguim V.  |  atenyen] ateuyen V 
ateny B. Seguim V, esmenant l’error gràfic.  |   siam] sian B. Seguim V.  |   infinida] infenida B. Seguim V.  |  
que·ls] que·lls B. Seguim V.  |   Agostí] Agostín B. Seguim V.  |  benivolència] beivolència B. Seguim V.  |  hu] 
hun B. Seguim V.  |   té recel] trecel B. Seguim V.

 ha ... sien] Jn 1, 12: Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in 
nomine ejus.  |   Fills ... Jesús] Rm 8, 17: Si autem filii, et haeredes: haeredes, quidem Dei, cohaeredes autem 
Christi: si tamen compatimur ut et conglorificemur.

- Primerament ... baptisme]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 10 (al. 9), 2 (PG 59, col. 76).  |  
- Segonament ... culpa]  En el text llatí no consta l’atribució d’aquesta segona raó a sant Agustí (cfr. amb 
VCC, 88b).  |  - la ... donada]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 88b).  |   per ... culpa]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 88b).  |  6-8 Terçament ... treballen]  En l’original llatí no consta l’atribució d’aquest passatge a sant 
Gregori.  |  - Stà ... sia]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «ita quod hoc est in operatione 
gratiae, et in potestate liberi arbitrii: nam hoc quidem est Dei, scilicet dare gratiam; illud autem hominis, 
scilicet praebere fidem» (VCC, 88b).   |  - Diu ... posseheixen]  Cfr. amb el text llatí la traducció que 
ofereix Corella d’aquest passatge de sant Agustí, In Joannis evangelium tractatus, tractat II (PL 35, col. 
1394): «Magna benevolentia, unicus natus est, et noluit manere unus; non timuit habere coheredes; quia 
hereditas ejus non fit angusta, si multi possederint» (VCC, 88b).





[6. COM  AQUESTA  FILIACIÓ ÉS  TOTA  ESPIRITUAL]

Y, perquè algú no pense aquesta filiació carnalment se puga entendre, diu lo 
evangelista: «Aquests fills de Déu per gràcia s’engendren, no de sanchs», que vol dir de 
les sements que corporalment se ajusten. Mas, aquests fills, Déu spiritualment los 
engendra per gràcia en les fonts del baptisme, car per la gràcia la rational creatura, a 
ymatge de Déu creada, de les coses carnals y temporals se eleva, y tota spiritual en les 

divines se transporta, y en tot ab la voluntat de nostre Senyor Déu és conforme.
Moralment, podem hun document de gran utilitat apendre: que no comportem en 

nosaltres nàixer alguna cosa mundana, perquè tots siam fills de Déu per gràcia.
Mostra aprés lo evangelista com vench lo Fill de Déu, eterna Paraula, en la terra, en la 

qual ja era per essència, presència y potència. Y axí, no podia venir en algun loch hon 

no era. Però perquè en la terra, en la ciutat de Nazareth, en lo ventre immaculat de 
Maria verge féu hun admirable ineffable effecte, començant ésser home, diem que 
devallà del cel en la terra, que en la terra començà ésser home, que ans no era.

[7. DE  L’ENCARNACIÓ DE  LA  PARAULA]

Y açò és lo que diu lo evangelista: «Aquesta eterna Paraula, Déu, Fill de Déu, carn 
s’és feta, a carn unida fent-se home, assumint natura humana a si mateix, divinal 

 Aquests] Aquest B. Seguim V.  |  fills] fil B. Seguim V.  |  per] om. B. Seguim V.  |   rational] racional B. Seguim 
V.

 Aquests ... sanchs] Jn 1, 13: qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex 
Deo nati sunt.  |  -, Aquesta ... supòsit] Jn 1, 14:  Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis: et 
vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis.

 entendre]  Om.: «et non spiritualem» (VCC, 88b).  |  1-2 diu ... evangelista]  Cfr. amb el text llatí: «subjungit 
Evangelista modum quo assequimur istam filiationem» (VCC, 88b).   |   se ajusten]  Om.: «Pluraliter enim 
secundum Graecos, dicendo ex sanguinibus, viri pariter et faeminae communionem ostendit; quod etiam 
exponendo subdit, neque ex voluntate, id est concupiscentia et delectatione carnis, id est mulieris. Quia enim 
caro, minus fortitudinis habet, et ab ossibus sustentatur; ideo per eam sexus infirmior designatur» (VCC, 
89a).  |  3-6 Mas ... conforme]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «neque ex voluntate, id est 
concupiscentia et delectatione viri, sed ex Deo nati sunt, per Baptismi sacramentum, et spiritualem 
generationem, et filii adoptionis facti sunt; quia non fit per modum carnalis generationis, sed spiritualis, in 
quantum homines a Deo recipientes gratiam, trahuntur quodammodo ad naturam divinam; quia per donum 
gratiae, efficiuntur consortes divinae naturae [2Pe 1, 4]» (VCC, 89a).  |  - Mostra ... era]  Cfr. amb l’original 
llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Deinde ostendit, et manifestat modum, quo Verbum venit in 
mundum; quia non venit locali adventu, et ubi prius non erat; sed quia novo modo, ibi esse incepit. Sicut Rex 
qui prius est in aliqua civitate, per solam sui potentiam, quando venit illuc personaliter, incipit ibi esse novo 
modo, scilicet per sui praesentiam; sic Dei Filius, qui erat prius in mundo per potentiam, praesentiam, et 
essentiam, venit ibi novo modo, scilicet humiliando se, per carnis et nostrae infirmitatis assumptionem; ut filii 
adoptivi efficeremur, per Filium naturalem» (VCC, 89a).





supòsit.» L’ome nomena carn lo evangelista, perquè si digués: «Déu s’és fet home», no 
opinassen que eren dos suppòsits: hu en natura humana, altre en natura divina. Y volgué 
nomenar carn natura humana, perquè aquesta real unió de natura humana al divinal 
suppòsit no stimàs algú que solament era per gràcia en la ànima de Jesús, Déu y home. 
Nomena-la carn, la qual, enformada de racional ànima, fon {70d} humanitat verdadera 

unida al divinal supòsit. Y axí, Déu fon home, y començà a éser home, y començà ésser 
fill de Maria verge.

Diu sant Agostí: «Lo Fill de l’home té cors y ànima; lo Fill de Déu, eterna Paraula, té 
la humanitat, que és cors y ànima. Axí com l’ànima al cors unida no són dos hòmens, no 
són dues persones, mas hun home, una persona, axí lo Fill de Déu ab la humanitat 

assumpta no és dos persones, mas una persona, qui és Jesucrist, Déu y home.»
Volgué Déu unir a si natura humana, y éser verdader home, y mostrar que venia per 

salvar tot l’ome. Diu sant Crisòstom: «Perquè en lo principi sentència de mort havia 
encorregut l’ome en lo cors y en l’ànima, perquè tot lo volia salvar, tot lo volgué en si 
assumir e pendre.»

No volgué lo evangelista nomenar lo tot de natura humana, que és lo cors y l’ànima, 
per mostrar aquesta gran y singular unió sobre totes les altres de Déu a natura humana, 
la qual és tan gran, tan fort y tan stretament ab Déu natura humana liga, que no solament 
fa que Déu sia home y home sia Déu, mas encara les parts separades de aquella 
humanitat assumpta, quand en la mort separades foren, la carn y la ànima, cascuna part 

era Déu per aquesta admirable unió al divinal supòsit.
Y, ab tot que l’ànima molt més que la carn sia noble, nomena la carn lo evangelista, 

perquè de aquesta excel·lent unió fes certs los hòmens, nomenant la part de l’home 
terrestre, y de la qual, que axí fos ab Déu unida, més dubtar se podia.

Volgué encara nomenar més la carn que l’ànima per magnificar la inenarrable 

benignitat y humilitat divina, en Déu fer-se home, qui no solament té racional ànima, 
mas carn terrena de corruptibles elements composta. En les quals paraules confuta y 

 Fill] Fil B. Seguim V.  |   unir] venir B. Seguim V.  |   aquella] equella B. Seguim V.

- Lome ... verge]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Caro enim, dicitur homo, accipiendo 
synecdochice partem pro toto; ac si diceret, factum est caro, id est homo. Factum est utique Verbum caro, non 
quod Verbum mutaretur in carnem, sed quia carnem, anima rationali animatam suscipiendo, ex divinitate et 
humanitate, una persona facta est; ut sint duae naturae in una persona, inconfusibiliter, integre, et indistincte 
unitae; non una in aliam conversa, sed ambae in una persona, Deus et homo. Natura ergo humana, assumpta 
est a Verbo, non in unitate naturae, sed in unitate suppositi, vel personae. Et ideo sensus est: Verbum caro 
factum est, ac si dicerctur: Deus homo factus est» (VCC, 89a).  |  - Diu ... home]  Sant Agustí, In Joannis 
evangelium tractatus, tractat XIX (PL 35, col. 1553).   |   home]  El traductor valencià omet a continuació 
aquest fragment, que tanca la citació augustiniana: «“Quid est homo? Anima rationalis, habens corpus. Quid 
est Christus? Verbum Dei, habens hominem” haec Augustinus» (VCC, 89a).  |  - Diu ... pendre]  Sant Joan 
Crisòstom, Homiliae in Joannem, 11 (al. 10), 2 (PG 59, col. 80).  |   que ... lànima]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 89a).  |   quand ... foren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 89a).  |   per ... supòsit]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 89a).  |  - Volgué ... composta]  Cfr. amb el text llatí: «Moraliter autem maluit dicere caro quam 
anima, ad commendandum inenarrabilem condescensum benignitatis et humilitatis Dei, unde partem viliorem 
nominavit» (VCC, 89b).  |   confuta]  Refuta, impugna.





condamna de molts pomposos la supèrbia, que si·ls demanen del seu linatge, nomenen 
aquell qui stimen més digne, encara que no sia pare ni avi, ni per recta línea de aquell 
devalle, responent que {71a} és nebot del bisbe, y del cardenal fill de sa germana. Y fa 
al prepòsit lo exemple que per fàbula del mul se reconta, que de qui era fill li 
demanaren, y ell respòs que hun bell cavall era son oncle; tingué vergonya respondre 

que ase era son pare.

[8. COM  HABITÀ EN NOSALTRES]

Diu més lo evangelista: que lo Verb divinal fet home habità en nosaltres; habità 
inseparablement ab natura humana fet home. Diu Johannes Damascenus: «Nunqua ha 
dexat lo que assumí una vegada.» No havem entendre que en cascú de nosaltres habite 
per unitat de suppòsit, axí com en la sua humanitat assumpta, la qual ha deïficada fent-la 

Déu en unitat de persona, mas diem que habità en los hòmens perquè aquella humanitat 
que ha asumpta és una spècie ab la nostra, axí com diem que tots los hòmens són hun 
home, en quant tots participen natura humana, que·s diu una comuna per la semblança 
que cascun home té a l’altre, que cascú és compost de terrestre cors y de racional ànima.

Podem encara pròpiament y litteral expondre que ha conversat y habitat en nosaltres 

en la terra de Judea, axí com havia profetizat Baruth profeta: «Aquest Senyor y Déu 
nostre han-lo vist en la terra, y ha conversat ab los hòmens.»

Podem encara moralment expondre que per la sua corporal incarnació habita 
moralment en les piadoses penses per gràcia, la qual en los hòmens devalla, perquè ell, 
Déu, és devallat del cel en la terra per fer-se home.

 condamna] condanna B. Seguim V.  |  pomposos] ponposos B. Seguim V.  |   digne] indigne VB. Corregim 
seguint el text llatí: «respondent nominando aliquem, tenentem statum dignitatis» (VCC, 89b).  |   evangelista] 
enangelista V. Seguim B.  |   diu] deu B. Seguim V.  |   habitat] habita B. Seguim V.  |   incarnació] incarnoció 
B. Seguim V.

 lo ... nosaltres] Jn 1, 14.  |  - Aquest ... hòmens] Ba 3, 38: Post haec in terris visus est, et cum hominibus 
conversatus est.

- nomenen ... germana]  Cfr. amb el text llatí: «respondent nominando aliquem, tenentem statum dignitatis, 
etiam in linea remota, dicentes se esse nepotes talis episcopi, praepositi, vel decani, aut hujusmodi, et tacent 
de parentibus, et aliis, qui magis sunt propinqui» (VCC, 89b).   |  - Diu ... vegada]  En el text llatí no consta 
l’atribució d’aquest passatge a Joan Damascé (cfr. amb VCC, 89b).  |  - axí ... persona]  Cfr. amb el text 
llatí, que diu simplement: «sicut Christo» (VCC, 89b).  |  - mas ... ànima]  Cfr. la traducció de Corella amb 
l’original llatí: «sed intelligendum in unitate naturae humanae, quam communem nobiscum habuit, cum qua 
mansionem perpetuam iniit» (VCC, 89b).  |  - la ... home]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb 
llibertat: «Et haec Verbi inhabitatio mentalis, bene sequitur ejus inhabitationem carnalem, qua videlicet 
factum est caro, sicut effectus sequitur suam causam. Ex eo enim quod Verbum est incarnatum, provenit nobis 
illud bonum, quod idem Verbum nos inhabitat mentaliter» (VCC, 89b).





[9. DE  LA MANIFESTACIÓ  DE LA  GLÒRIA DE  CRIST]

Y habitant entre nosaltres havem vist la sua glòria; havem-la vista ab los ulls del cors 
y de la ànima. Miraren los benaventurats dexebles la sua humanitat assumpta sobre les 
coses de aquest món delitable, ohiren la melodia de la sua deífica doctrina, veren los 
seus miracles de tanta y tan excelsa potència, com manant los obrava, que 
manifestament la sua divinitat amagada en mortal carn humana descobrien; la qual 

divinitat los superbos, mirant la sua carn pasible, mortal y aprés morta, no volgueren 
creure, essent-li ingrats del que més loar {71b} y magnificar lo devien, perquè tal carn 
mortal y passible havia pres per nosaltres.

Donchs, conegueren la sua glòria los benaventurats dexebles en la excel·lència y 
auctoritat de la sua doctrina, la qual prycava, diu lo evangeli, axí com aquell qui per si 

auctoritat tenia, y era doctrina que totes les altres excel·lia. Conegueren la sua glòria en 
les sues maravelloses obres totes les creatures axí corporals com spirituals, diables y 
àngels; axí com manava, a ell, Creador, Déu y Senyor, obehien. Veren la sua glòria en la 
transfiguració y en la hora que moria, que majors miracles obrava; veren la sua glòria en 
la resurrectió, en la ascensió y quand los tramés lo Sant Sperit en lo cenacle.

Y per ço diu lo evangelista, volent concloure y declarar quina era la sua glòria: «Axí 
com de unigènit Fill del Pare, no fill per adoptiva gràcia, mas Fill natural, unigènit, 
naixent del Pare, una indivídua essència ab lo Pare.»

Y devem atendre que dient «quasi» lo evangelista no posa aquest vocable per dir 
similitud de filiació divina, car no diu similitud ni comparació, mas veritat perfeta. Diu 

sanct Crisòstom: «Havem vist la sua glòria, tal com devia ésser de Fill unigènit de Déu, 
son Pare. Y és manera de parlar comuna si algú mira hun rey vestit y ornat de reals 
vestidures, ab glòria y real pompa, y als qui no l’han vist conta dels ornaments que·l rey 
portava, y aprés conclou lo que no pot particularment compendre, dient: “No curem de 
més paraules: axí com a rey anava, y axí com los reys anar acostumen”; per lo semblant, 

lo evangelista, no podent la glòria del Verb divinal, Fill de Déu, en breu scriptura 

 del] de B. Seguim V.  |   humanitat] humauitat V. Seguim B.  |   prycava] preÿcava B. Seguim V.  |   àngels] 
àngells VB.  |  a] om. B. Seguim V.  |   glòria] diu add. VB. Ometem el verb declaratiu per considerar-lo 
redundant.  |   vocable] vocaple B. Seguim V.  |   manera] manere B. Seguim V.  |   conta] contra B. Seguim 
V.  |   compendre] cnopendre B. Seguim V.

 Y ... glòria] Jn 1, 14.  |  - axí ... tenia] Mt 7, 29: Erat enim docens eos sicut potestatem habens, et non sicut 
scribae eorum, et pharisaei. Veg. també Mc 1, 22.  |  - Axí ... Pare2] Jn 1, 14.

- Y ... nosaltres]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Et vidimus gloriam ejus, id est cognovimus 
majestatem gloriosam divinitatis; quasi, id est vere Unigeniti a Patre [Jn 1, 14], id est unius et ejusdem cum 
eo naturae. Videre, accipitur pro visione corporali, et pro cognitione intelligibili; et utroque modo videndi, 
habuere Joannes et alii Apostoli notitiam Verbi incarnati; quia cum ipso fuerunt corporaliter conversati, et sic 
viderunt sensibiliter, opera virtutem totius naturae excedentia, ex quibus visu mentis perceperunt et 
intellexerunt divinitatis ejus excellentiam in carne latentem, quam pro infirmitate carnis visibilis superbi 
credere noluerunt» (VCC, 89b).  |   y ... excel·lia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 89b).  |  - axí ... àngels]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 89b).  |  -, Diu ... Pare]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 12 
(al. 11), 1 (PG 59, col. 82).





compendre, ha scrit aquestes paraules: “Havem vist la glòria de aquell axí com unigènit 
Fill de Déu, son Pare.”»

No podia lo evangelista ab brevitat la sua glòria expondre com los àngels en la 
nativitat lo glorificaren, com los pastors com a servents lo visitaren, com als Reys los 
guià la novella stela, com los dimonis tremolaven hi l’obe- {71c} hien, com los morts 

resuscitaven y los malalts guarien; y com, axí com havem dit, totes les creatures lo 
obehien, com, uberts los cels, ohiren la veu del Pare, y sobre lo seu cap devallà la 
coloma.

Tots aquests misteris de la sua glòria volgué en aquelles breus paraules scriure, que 
«bé semblava», que vol dir que bé·s mostrava que era unigènit Fill de Déu, son Pare. És 

lo Fill de Déu segons la divinitat unigènit Fill de Déu, son Pare, y segons la humanitat 
se diu primogènit per la gràcia, que d’ell, cap nostre, en nosaltres, germans, fills 
adoptius, devallà.

Conegueren los dexebles lo Fill de Déu en carn humana, Déu y home. Quant a la 
divinitat, diu lo evangelista: «Havem vist la sua glòria, axí com unigènit del Pare»; 

quand [a] la humanitat, hi ajusta: «Havem-lo vist ple de gràcia, que tots los dons del 
Sperit Sant y totes les gràcies sens nombre ni mesura són en la sua humanitat 
sacratíssima», que vol dir que nombre ni mesura no les pot compendre. Diu «ple de 
gràcia y de veritat», que totes les promeses acabà y verificà prenent carn humana. Y no 
y ha alguna doctrina, sinó la sua, que en tot y per tot sia verdadera. És la sua humanitat 

plena de gràcia, en la qual tota la plenitud de la divinitat corporalment habita.

[10. DE  L’EFICÀCIA DE  LES PARAULES  DEL  PRÒLEG DE  L’EVANGELI  DE 
JOAN]

Y atén, ànima cristiana, que aquest evangeli és de altíssima intel·ligència, y conté 
profundíssims misteris, senyaladament en aquelles paraules: «Verbum caro factum est»; 
del qual misteri dix lo santificat Baptista que no era digne de soltar la correja de la sua 

 com] con B. Seguim V.  |   guarien] guorien B. Seguim V.  |  y] om. B. Seguim V.  |  com] yom B. Seguim V.  |  
 la] lo V. Seguim B.  |   atén] entén B. Seguim V.

- Havem ... Pare] Jn 1, 14.  |   Havem ... Pare] Jn 1, 14.  |   tota ... habita] Col 2, 9: quia in ipso inhabitat omnis 
plenitudo divinitatis corporaliter.  |   Verbum ... est] Jn 1, 14.

 com ... hien]  Cfr. amb el text llatí: «daemones de corporibus expulsi» (VCC, 90a).  |  - totes ... obehien]  Cfr. 
amb el text llatí: «et breviter omnis creatura cognovit, et clamavit Regem coelorum advenisse» (VCC, 90a).  |  
- És ... devallà]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Est ergo Dei Filius, juxta divinitatis 
excellentiam, Unigenitus a Patre; juxta fraternam vero societatem, primogenitus in gratia. Inde est quod frater 
nuncupatur, et Dominus: frater, quia primogenitus; Dominus, quia Unigenitus» (VCC, 90a).  |   gràcia]  Om.: 
«id est charismatibus» (VCC, 90a).  |   que ... compendre]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 90a).  |  - Diu ... 
humana]  Cfr. amb el text llatí: «Et dicit plenum gratiae, ad exhaurienda peccata, et plenum veritatis, ad 
implenda promissa» (VCC, 90a).  |  - Y ... verdadera]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 90a).





çabata, segons expon lo Mestre de les Sentències. Y algú no dubte que són de gran 
virtut y efficàcia.

Y, per ço, és consuetud loable que aprés de la missa aquest evangeli·s cante, de la 
virtut del qual vull scriure alguns dignes exemples. En la província de Equitània foren 
dos endiablats qui acaptaven. Y mirant la hu que l’altre més que ell acabtava, acosta’s a 

hun prevere y diu-li en secretes paraules: «Si tu dius lo Evangeli de sanct Johan a la 
orella de aquest qui ab mi acapta, serà delliu- {71d} re del diable. Però fes que yo no u 
hoja.» Entenent lo devot prevere la iniqua astúcia del diable, legí en alta veu lo evangeli. 
Y dient: «Et Verbum caro factum est», los diables fogiren, y los dos hòmens foren 
delliures.

Legim que·l diable dix a hun sant home que en los evangelis hi havia una paraula per 
a ells molt spantable. Y demanant-li qual era la paraula, lo diable no li volia respondre. 
Y nomenant-li moltes paraules del sagrat evangeli, a totes lo diable responia: «No és 
aquexa.» A la fi, dient si era Verbum caro factum est, callà lo demoni, y desparegué ab 
crit spantable.

Legim que a hun devot monge apparegué lo diable en forma de dona molt bella, stant 
en lo seu verger lo monge dient lo divinal offici. Y acostant-se a ell la dona diable, 
prestament lo prudent monge senyant-se, dix: «Et Verbum caro factum est.» Y 
súbitament, ab grans crits, desparegué lo diable.

Legim de hun monge que ohint aquest evangeli no s’agenollà ni féu alguna reverència 

al Verbum caro factum est, hi donà-li hun gran bufet lo diable, dient: «Si ab veritat 
legien: “Verbum demon factum est”, que vol dir que·l Verb hagués pres natura angèlica, 
axí com ha pres natura humana, tots los diables nos agenollaríem deu mília vegades, si 
tantes se legia.»

 gran] gràcia B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «non dubium quin verba sint magnae efficaciae» (VCC, 
90a).  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   era] ere B. Seguim V.  |   verger] verge B. 
Seguim V.  |   reverència] reverenci V. Seguim B.  |   agenollaríem] agenollàrem B. Seguim V. Cfr. amb el text 
llatí: «nunquam genuflectere cessaremus» (VCC, 90a).

 segons ... Sentències]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 90a).   |   bella]  Om.: «alliciens eum ad concubitum» 
(VCC, 90a).  |   dient ... offici]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 90a).  |  Y ... diable]  Cfr. amb el text llatí: «et 
advertens Abbas malitiam diaboli» (VCC, 90a).   |   evangeli]  Om.: «In principio erat Verbum [Jn 1, 1]» 
(VCC, 90a).  |  - que ... humana]  Addició en què Corella tradueix l’expressió llatina precedent (cfr. amb 
VCC, 90a).  |  - tots ... legia]  Cfr. amb el text llatí: «nos nunquam genuflectere cessaremus» (VCC, 90a).





[11. COM  CRIST  ÉS PLE DE  GRÀCIA]

Diu més lo evangelista: «Tots havem pres de la plenitud de la sua gràcia.» 
Primerament, per la unió de natura humana al divinal suppòsit. Aquell és 
perfectíssimament ple de gràcia, qui perfectíssimament ab Déu se ajusta. La humanitat 
de Jesús fon axí per la ineffable unió ab Déu conjuncta que no solament per amor y 
coneixença, com los altres sants ab Déu se ajusten, mas per real unió, per la qual Déu és 

home y home és Déu. Aquesta unió se diu gràcia, perquè aquella humanitat assumpta no 
u mereixia ni u podia meréxer, mas per sola liberalitat y misericòrdia divina fon 
deïficada en unitat del divinal supòsit.

Té encara Jesús habitual gràcia en la sua sacratíssima {72a} ànima, de l’instant de la 
sua concepció creada no a mesura, mas tanta que la capacitat humana més no pot rebre; 

per la qual, en quant home, és cap en la sua santa y triümfant Sgleya, y dels àngels y 
dels hòmens. Y aquesta se diu gràcia de redundància, que d’ell, cap nostre, en tots los 
seus elets redunda, que mereixqué per tots aquells qui en los seus mèrits mereixqueren, 
sens los quals algú no pot meréxer ni atquirir gràcia.

És la plenitud de gràcia de la verge Senyora nostra, en quant totes les gràcies de tots 

los sants en ella, plena de gràcia, són juntes. Y encara perquè fon tan gran la plenitud 
sua que li omplí lo ventre de l’Actor y donador de les gràcies que·ls altres sancts atényer 
poden; que, axí com en lo sol són totes les lums y claredats de les steles, axí en la verge 
Mare de Déu, Maria, de tots los sants són totes les gràcies.

És encara altra plenitut de gràcia en sant Steve, en los apòstols y en molts sants altres, 

qui, per excel·lència de doctrina y de miracles, la sua gràcia ha resplandit y molt 
aprofitat en los pobles. Tenen encara plenitud de gràcia tots los sancts suficient per a 
meréixer la eterna glòria.

 qui] qni B. Seguim V.  |   mereixqueren] merexqueren B. Seguim V.  |   sants] sancts B. Seguim V.  |   sant] 
sanct B. Seguim V.  |   suficient] suficcient B. Seguim V.

 Tots ... gràcia] Jn 1, 16: Et de plenitudine ejus nos omnes accepimus, et gratiam pro gratia.

- Diu ... glòria]  Cfr. amb el passatge paral·lel del text llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «Et 
experimento patet quod vidimus eum plenum gratiae et veritatis [Jn 1, 14]; quia de plenitudine ejus, nos 
omnes accepimus gratiam pro gratia [Jn 1, 16], quasi dicat, etiam nos omnes duodecim, et omnis plenitudo 
fidelium, et qui nunc sunt, et futurorum, de plenitudine ejus accepimus, et ideo eum plenum fuisse dicere 
possumus. Ubi sciendum quod multiplex distinguitur plenitudo. Una est universitatis, sive numerositatis, et 
corporeitatis, quae generaliter secundum diversas personas est in Ecclesia cui nullum donum deest. Alia est 
sufficientiae, quae fuit in Stephano, et in aliis Sanctis et est in singulis justis, in unoquoque pro sua capacitate. 
Tertia est praerogativae, sive abundantiae, quae fuit in beata Virgine, quae omnes Sanctos excedebat in donis 
gratiae. Unde sicut in sole Deus posuit virtutes omnium siderum, ita et in Maria virtutes omnium Sanctorum. 
Quare non sufficit ei habere cum aliis plenitudinem sufficientiae, nisi habeat eam cum singulari praerogativa, 
et in tanta abundantia, quod possit supereffluere, et redundare super peccatores, cujus tamen gratiae auctor est 
Christus. Quarta est plenitudo consummationis, sive excellentiae, et supereffluentiae, quae fuit in Christo, et 
de qua dicit hic Joannes» (VCC, 90a-b).





[12. COM  TOTS REBEM  DE LA SEUA PLENITUD]

Diu més lo evangelista: que tots havem pres, de la plenitud de la sua gràcia, gràcia per 
gràcia. Ell, Déu y Senyor nostre, de liberalitat infinida, nos dóna prevenient gràcia, que 
és aquella lum qui tots los hòmens, axí com havem dit, il·lumina. Y ab aquella gràcia 
guanyam l’altra gràcia, ab la qual merexem la glòria. Dóna’ns encara gràcia per gràcia 
quand en lo baptisme rebem la gràcia, la qual podem augmentar ab bones obres. Y axí, 

per la primera gràcia guanyam la segona, ab la qual augmenta la primera. Dóna’ns 
encara gràcia per gràcia, car la gràcia que ha fet a natura humana, que ab si en unitat de 
persona l’à unida, per aquesta ineffable gràcia guanyam totes les altres. Podem encara 
pròpiament y litteral expondre que per la Ley vella, qui·s pot dir gràcia, que grans eren 
les gràcies hi·ls benificis que de la divina bondat havia rebut aquell poble, axí com diu 

 tots] tos B. Seguim V.  |   havem] avem B. Seguim V.  |   ha] a B. Seguim V.  |   pròpiament] pròpriament B. 
Seguim V.  |   les] los V. Seguim B.

- tots ... gràcia1] Jn 1, 16.

-, Diu ... judicis]  Corella s’aparta en aquest punt del text llatí i ofereix una glossa alternativa de Jn 1, 16. 
Cfr. el passatge corellià amb el text paral·lel de Ludolf: «Non solum enim habuit plenitudinem in aliis 
repertam, sed etiam in alios redundantem; quia de hac plenitudine donorum quam habuit, omnes nos electi, 
tanquam hujus capitis membra, quasi per parvos rivulos quosdam supra merita nostra accepimus, scilicet 
gratiam pro gratia [Jn 1, 16]. Gratiam reconciliationis et salutis, pro gratia fidei, qua in eum credimus; gratiam 
vitae aeternae, pro gratia praeveniente et justificante; gratiam remunerationis, pro gratia meriti. Dedit enim 
nobis gratiam, ut per eam gloriam consequamur, quae est gratia consummata. Et breviter, quidquid de gratia 
additur gratiae praevenienti, totum est gratia pro gratia. Unde est illud: Quidquid habes meriti, praeventrix 
gratia donat; Nil Deus in nobis, praeter sua dona coronat. Unde Augustinus: “Quam gratiam primo 
accepimus? Fidem. Vocatur enim gratia, quia gratis datur. Hanc ergo accipit gratiam primam peccator, ut ejus 
peccata dimitterentur.” Et iterum: “Gratiam pro gratia, id est pro hac gratia, in qua ex fide vivimus, recepturi 
sumus aliam in vitam aeternam. Vita enim aeterna, quasi merces est fidei. Sed quia ipsa fides gratia est, vita 
aeterna gratia est pro gratia.” Et quia, ut dictum est, de plenitudine ejus, nos omnes gratiam accepimus, in 
fonte autem pleno, vas accipere potest aquam quantum potest, secundum suam capacitatem, et si parum 
accipiat non est defectus fontis, sed vasis; sic in Christo, qui est fons vitae plenus, nos gratiam recepimus, 
secundum cordium nostrorum capacitatem. Sed videmus quod plus capit vas bassum et latum, quam vas 
altum et strictum; sic cor bassum per humilitatem, et latum per charitatem, plus recipit, et magis est capax 
gratiae, quam cor altum per superbiam, et strictum per avaritiam. Unde ex parte dantis, non est defectus; sed 
ex parte nostra, est defectus; si non accipimus per humilitatem et dilectionem quantum possumus. Unde 
Isidorus: “Nullo magis Dei et hominum gratiam meremur, quam si humiles in sinu charitatis esse 
studeamus.”» (VCC, 90b). El dístic que figura en aquest passatge ha estat atribuït a sant Albert Magne, 
Summa theologica II, quaestio 100, membrum 1. Els fragments citats de sant Agustí estan presos de l’obra In 
Joannis evangelium tractatus, tractat III (PL 35, cols. 1399-1400 i 1401, respectivament). No hem localitzat 
la font de la citació atribuïda a sant Isidor. D’altra banda, el passatge proposat per Corella sembla que és fruit 
de la traducció d’una altra font o de la reelaboració feta a partir d’aquesta. Veg., per exemple, les 
concomitàncies que guarda el text corellà amb el passatge que comenta el mateix verset joànic en les 
Postillae de Nicolau de Lira: «Prima enim gratia datur sine meritis, quia ante gratiam  non potest homo 
mereri; sed habita prima gratia potest homo mereri de condigno augmentum gratie. Et ideo secunda gratia 
datur quod ammon pro prima, quia datur pro meritorio opere procedente ex ipsa. Aliter potest hoc exponi et 
magis prope litteram de lege nova et veteri, ita quod  lex vetus dicatur prima gratia. Magna enim gratia fuit 
dare legem specialem populo dure cervicis, et alia beneficia illi populo collata. Propter hoc dicitur Psal. 
cXLVI: “Non fecit taliter omni nationi, etc.” » (postil·les a Jn 1, 16).  |   prevenient gràcia]  Aplicat a la gràcia 
divina, aquella que precedeix la decisió de la persona i que coopera amb el lliure albir per a aconseguir la 
salvació.





lo psal- {72b} mista: «No ha fet semblant a generació alguna, y no ha manifestat als 
altres los seus judicis.»

[13. DE  LA DIFERÈNCIA ENTRE  ELS DOS TESTAMENTS]

Y per la Ley vella, la qual, axí com he dit, se pot dir gràcia, havem pres de la sua 
misericòrdia la ley evangèlica, que pròpiament se diu ley de gràcia, per la efficàcia dels 
sagraments que·ns donen la gràcia. Y, perquè sens alguna comparació les gràcies de la 

ley evangèlica són de major excel·lència, tenim lo inenarrable sagrament de la 
eucaristia, que vol dir «bona gràcia», que és gràcia sobre totes les gràcies.

Podem, donchs, a la letra expondre: havem pres plenitud de la sua gràcia, quand 
rebem lo Sant Sperit en lo cenacle; rebem gràcia per gràcia: la gràcia de la Ley nova, en 
loch de la gràcia de la Ley vella.

Y axí, podem continuar la letra: havem rebut gràcia per gràcia, que la Ley fon per 
Moysés donada, y la gràcia y veritat per Jesús és feta. La Ley de Moysés era figura, y 
prometia la veritat y la gràcia del rey Messies, Déu y home, qui fon Jesús, Déu [y] 
Senyor nostre. Y axí, lo Verb etern, prenent carn humana, acabà la veritat de les figures, 
y donà la gràcia als qui en ell cregueren que fills de Déu adoptius fossen.

 ha] a B. Seguim V.  |   he] hi B. Seguim V.  |   pròpiament] pròpriament B. Seguim V.  |   quand] quant B. 
Seguim V.  |   rebem] reben B. Seguim V.

- No ... judicis] Sl 147, 20: Non fecit taliter omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis. Alleluja. 
Psalteri: «No ha fet semblant a qualsevol de les altres nacions, e los seus juhins no ha manifestat a aquells. 
Glòria al Pare e al Fill, etc.» (López Quiles 1985: 147).  |   havem ... gràcia] Jn 1, 16.  |  11-12 que ... feta] 
Jn 1, 17: quia lex per Moysen data est, gratia et veritas per Jesum Christum facta est.

- Y ... fossen]  La traducció de Corella aplega en aquest punt, in nuce, el contingut de l’original llatí, però 
introduint canvis importants, com ara l’omissió de les citacions de sant Agustí i de sant Joan Crisòstom (per 
bé que, en aquest cas, sí que n’incorpora el contingut a la traducció). Cfr. amb l’original llatí: «Ut autem dicit 
Augustinus: “Non erat ista gratia in Veteri Testamento; quia [l]ex minabatur, non opitulabatur; jubebat, non 
sanabat; languorem ostendebat, non auferebat, sed praeparabat medico venturo, cum gratia et veritate.” Et 
ideo modum acceptionis gratiae determinans, subjungit: Quia lex per Moysen data est, quae est annuntiatio 
salutis; gratia vero quae datur in virtutibus, et donis, et sacramentis, et qua fit salus hominum; et veritas, 
impletionis figurarum, et promissionum, per Jesum, Salvatorem, Christum, unctum Spiritu Sancto, facta est 
[Jn 1, 17], in se, et per se sufficienter. Unde Augustinus: “Mortem enim temporalem et aeternam, occidit mors 
Domini tui. Ipsa est gratia, quae promissa, et non habita, erat in Lege”. Et Chrysostomus: “Ea enim quae in 
Novo Testamento perficienda erant, in Veteri Testamento figuris praescripserunt, quas Christus veniens 
adimplevit. Unde figura data est per Moysen; veritas per Christum facta est”» (VCC, 90b-91a). Els passatges 
citats en el text llatí provenen de sant Agustí, In Joannis evangelium tractatus, tractat III (PL 35, col. 1402) i 
de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 14 (al. 13), 3 (PG 59, col. 95).





[14. COM  LA  VERITAT  I LA  GRÀCIA  SÓN COMPLIDES EN CRIST]

Diu més lo evangelista: «A Déu, ab ulls corporals, algú en algun temps no l’ha pogut 
veure.» Donchs, és stada gran veritat y gràcia que les figures de la Ley vella hi 
promeses, mirant y praticant a l’unigènit Fill de Déu, en ell sien complides, y aquesta 
veritat y gràcia haja pogut atényer la ley evangèlica en los seus gloriosos prínceps, 
benaventurats apòstols.

ORACIÓ

Senyor Jesús, Fill de Déu viu, qui est lum vera qui il·lumines tots los hòmens qui en 
aquest món vénen: yo, miserable entenebrat en spesses y scures tenebres, a tu adore, a tu 
suplique, suplicant la tua misericòrdia que il·lumines la mia ànima, y la mia pensa 
informes, les mies cogitacions dispongues, los meus sentiments arretgles, les mies 

paraules y obres endreces, {72c} perquè l’actor de iniquitat y amador de tenebres no·m 
prenga, ni en mi la sua signatura trobe; mas, spantat de la resplandor de la tua lum 
verdadera, luny de mi·s parteixca, perquè yo per la via clara y recta a tu, Actor de lum, 
vaja, y a la tua eterna glòria pervinga. Amén.

 Donchs és] donchs no és VB. Ometem la negació d’acord amb el sentit del passatge.  |  vella] vellla B. Seguim 
V.  |   gràcia] gràcie B. Seguim V.  |  evangèlica] evaugèlica B. Seguim V.  |   ni] om. B. Seguim V.

- Diu ... apòstols]  Corella recull en essència el contingut de l’original llatí i omet les diverses citacions 
patrístiques que en la VCC contribueixen a explicar el verset de Jn 1, 18. Cfr. amb el text llatí: «Qualiter 
autem haec gratia et veritas facta est, ostenditur, cum subditur: Deum, ut est, nemo, id est nulla creatura, vidit 
unquam, id est visione comprehensionis. Quia, ut dicit Chrysostomus, nec Angeli, nec ipsa Seraphim, 
essentiam Dei viderunt; vel Deum nemo, scilicet mortalium, vidit unquam  [Jn 1, 18]. Unde Gregorius: 
“Quandiu hic mortaliter vivitur, videri per quasdam imagines Deus potest, sed per ipsam naturae suae 
speciem, non potest; ut anima gratia spiritus afflata, per figuras quasdam Deum videat, sed ad ipsam vim ejus 
essentiae non pertingat. Si vero a quibusdam potest in hac corruptibili carne viventibus, aeterna claritas Dei 
videri, hoc ab hac sententia non abhorret; quoniam quisquis sapientiam, quae est Deus, videt, huic vitae 
funditus moritur, ne jam ejus amore teneatur.” Et Augustinus: “Nisi enim ab hac vita quisque quodammodo 
moriatur, non in illam rapitur et subvehitur visionem.” Et subditur de eo a quo comprehenditur: Unigenitus, 
scilicet Filius, qui est et manet in sinu, id est in intimis secretis Patris aeterni, per quod, secundum 
Chrysostomum, signatur familiaritas, et coaeternitas ejus apud Patrem; ipse enarravit fidelibus quod vidit; 
quia eos de secretis divinitatis docuit, ut de mysterio Trinitatis, et de multis aliis, quae non fuerunt ita 
explicite tradita, in Lege et Prophetis, sicut Christus explicavit; sicque eos in fide et gratia fidei fundavit, ac 
viam salutis omnibus ostendit, et in se aperuit. Unde Beda: “Homo factus, enarravit quid de Trinitatis unitate 
sentiendum, qualiter ad ejus contemplationem properandum, quibus actibus sit perveniendum”» (VCC, 91a-
b). Els fragments patrístics omesos per Corella que integren aquest passatge del text llatí provenen de sant 
Gregori Magne, Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, part IV, l.XVIII, c.LIV (PL 76, 
cols. 0092B-0093A); sant Agustí, Genesi ad litteram, l.XII, c.XXVII (PL 34, cols. 0477-0478); i Beda, In s. 
Joannis evangelium expositio, incipit expositio, c.I (PL 92, col. 0645D). Les citacions de sant Joan Crisòstom 
provenen, respectivament, de les Homiliae in Joannem, 15 (al. 14), 1 (PG 59, col. 98) i  2 (PG 59, col. 100).



COM JOHAN CONFESSÀ QUE NO ERA ELL LO  MESSIES,  MAS  ERA 
PRECURSOR DE  AQUELL Y NÚNCIO.  CAPÍTOL XVIIII

[1. DE  LES QUATRE  QÜESTIONS QUE S’HA  DE DEMANAR  CADASCÚ]

Era tan excel·lent la fama del santificat Baptista que tots dins si stimaven si ell seria 
lo Messies que los profetes prometien. Recordaven la sua concepció miraculosa, la 

nativitat alegra, miraven la aspredat de la sua angèlica vida, la eficàcia y prudència de la 
sua clara doctrina, lo seu novell baptisme.

Ohint los del trib de Judà la opinió que de Johan tenien los pobles, y admirats de la 
novitat del seu baptisme, que ni en la Ley ni en les ordinacions judaiques lo trobaven, 
dubtant si era lo Messies, de Jerusalem li trameteren una insigne enbaxada. Y foren los 

enbaxadors sacerdots y levites, qui eren solemnes persones y religioses que·n la secta 
dels fariseus vivien.

Y devem moralment atendre que a Johan, santificat en lo ventre de sa mare, qui és en 
persona saber volen. Y per ço cascú de nosaltres pense que serà enterrogat de quatre 
coses: quina és la natural condició nostra, quina és la persona nostra, qual és la forma 

nostra, quanta és la nostra statura. Hi axí, és mester que primer nos enterroguem 
nosaltres, perquè enterrogats sapiam què devem respondre.

És la primera qüestió quina és la natural condició nostra, a la qual tenim tres 
respostes: la primera, que som terra, y axí, devem humiliar-nos contra supèrbia; la 
segona, que som spirituals creatures quant a l’ànima, y axí, devem desijar les celestials 

riquees y menysprear les terrenes contra la avarícia; la terça, que som hòmens, que 
tenim rationals potències, que no·ns derroquem a les carnals {72d} concupiscències. 
Aquesta qüestió lo Senyor te demana, dient: «O, superbo, de terra fon lo teu principi 
perquè t’humiliasses, y tu vols-te exalçar semblant a l’ayre! He’t donat sperit y ànima 

 ] Missies B. Seguim V.  |   santificat] sanctificat B. Seguim V.  |   Recordaven] Recardaven B. Seguim V.  |  
 enbaxada] enbateada B. Seguim V.  |   Johan] Jahan B. Seguim V.  |  santificat] sanctificat B. Seguim V.  |  
 segona] a add. B. Seguim V.  |   rationals] racionals B. Seguim V.  |  concupiscències] concupisències B. Seguim 
V.

- de ... levites] Jn 1, 19: Et hoc est testimonium Joannis, quando miserunt Judaei ab Jerosolymis 
sacerdotes et Levitas ad eum ut interrogarent eum: Tu quis es?

 los ... Judà]  Cfr. amb el text llatí: «Pharisaei» (VC, 91a).  |   que ... trobaven]  Cfr. amb l’original llatí: «moti 
contra eum, quod sibi baptizandi officium, praeter ordinem Legis, et traditionem eorum, assumpsisset 
indebite» (VCC, 91a).  |  - de ... vivien]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: 
«miserunt ab Jerosolymis, ad Joannem, de stirpe sacerdotali existentem, Sacerdotes et Levitas, in lege 
sapientes, ut interrogarent eum quis esset, et quare baptizaret. Sapientes tamen et scribae, scire poterant eum 
non esse Christum, quia Christus promissus fuit ex tribu Juda; Joannes autem fuit ex tribu Levi» (VCC, 
91a).  |  - la2 ... avarícia]  Cfr. amb el text llatí: «es ratione animae spiritus, ut sursum coneris contra 
avaritiam» (VCC, 91a).  |   que ... concupiscències]  Cfr. amb el text llatí: «ut rationabiliter converseris contra 
luxuriam» (VCC, 91a).  |   dient]  Om.: «Tu quis es?» (VCC, 91a).





perquè alegries spirituals desiges, y tu a les terrenes te abaxes. Animal racional és la tua 
essència, y de animal brut és la tua vida.»

La segona qüestió que·l Senyor demana: qui és cascú en persona. Y açò demana 
quand toques a la porta dient al Senyor que t’obra. Y si·t dien: «Qui toca?», penses que 
pots respondre: «Cristià és lo qui toca!» Diu sanct Ambròs: «No has vergonya dir 

falsia? Si est cristià, com no són de cristià les tues obres?» Si penses respondre que est 
amich y com amich toques, mira del Senyor la resposta: «Vosaltres sou amichs meus si 
feu lo que yo us mane.» Donchs, si no vols fer lo que·l Senyor te mana, ohiràs aquella 
justa resposta: «En cert vos dich que yo no conech a vosaltres.»

La terça qüestió que lo Senyor nos demana és quines són les intrínseques cogitacions 

nostres, les quals són a la sua deífica vista manifestes, de les quals reclamava lo 
psalmista, dient: «Munda’m, Senyor, de les mies amagades culpes.» La quarta qüestió 
és de la quantitat nostra: si per humilitat som baxos, y quand som grossos y amples per 
ambició vana, que no pugam entrar per la streta porta de la vida eterna.

[2. DE  LA CONFESSIÓ VERTADERA  I  HUMIL  DE JOAN BAPTISTA]

Hi tornant a la evangèlica letra, enterrogaren los embaxadors a Johan qui era, y 

confessà la veritat y no la negà; dient que ell no era lo Messies, respòs a la intenció dels 
qui l’enterroguen. Ells li demanen qui era, y ell respon qui no era; respon al que ells 

 sanct] sant B. Seguim V.

- Y ... tobra] Mt 25, 11: Novissime vero veniunt et reliquae virgines, dicentes: Domine, domine, aperi 
nobis.  |  - Vosaltres ... mane] Jn 15, 14: Vos amici mei estis, si feceritis quae ego praecipio vobis.  |   En ... 
vosaltres] Mt 25, 12: At ille respondens, ait: Amen dico vobis, nescio vos.  |   Mundam ... culpes] Sl 18, 13: 
Delicta quis intelligit? ab occultis meis munda me. Psalteri: «Los peccats, qui ·ls entén? Dels meus amagats 
tu·m neteja» (López Quiles 1985: 47).  |  - y ... Messies] Jn 1, 20: Et confessus est, et non negavit, et 
confessus est: Quia non sum ego Christus.

- Y ... tobra]  Corella tradueix en estil indirecte la intervenció del Senyor, que en el text llatí s’expressa en 
estil directe: «Et hoc quaeretur a te, quando pulsaveris ad januam, dicens: “Domine, Domine, aperi nobis” 
[Mt 25, 11]» (VCC, 91b).  |   Y ... toca]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 91b).  |  - Diu ... obres]  Autors 
diversos, Sermones S. Ambrosio hactenus ascripti, sermó XXX: De sancta Quadragesima XIV  (PL 17, col. 
0666B).  |  - Si2 ... toques]  Corella tradueix també en estil indirecte aquesta intervenció que apareix en 
l’original llatí en estil directe: «Vel forte respondebis: Amicus est» (VCC, 91b).  |  - La ... culpes]  Corella 
s’allunya del text llatí en l’explicació d’aquesta tercera qüestió  Cfr. amb el text de Ludolf: «Tertia quaestio 
est, qualis es, scilicet in forma morum, actionum interius et exterius; ut attendas diligenter quantum proficias, 
vel quantum deficias» (VCC, 91b).   |  - La ... eterna]  Cfr. amb l’original llatí: «Quarta quaestio est, 
quantus sis, scilicet in spirituali statura; quam parvus per humilitatem, ut sciatur an possis per angustam 
portam intrare ad vitam; quam magnus per charitatem, ut sciatur quantus tibi locus in coelo debeatur» (VCC, 
91b).  |   Hi ... letra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 91b).  |   negà]  Om.: «hoc enim esset negare ipsum 
Christum, qui est ipsa veritas» (VCC, 91b).  |  -, Ells ... Messies]  Cfr. la traducció abreujada de Corella 
amb l’original llatí: «Unde sequitur: Et confessus est, quia non sum ego Christus. In quo magis ad mentem et 
intentionem quaerentium, quam ad verba et quaestionem respondit. Ad hoc enim quaerebant quis esset, ut 
responderet eis si esset Christus, an non» (VCC, 91b).





saber volien: si ell era lo Messies, diu sant Crisòstom. La veritat confessà, que no era lo 
Messies, y no negà lo qui era. Confessà que no era Crist, axí com los pobles opinaven, 
mas no negà que era precursor de Crist, haraut y tro[m]peta; confessà que no era spòs, 
mas que amich del spòs era; confessà que no era lo Verb etern fet home, però no negà 
que era veu de la eterna Paraula. Més elegí per star ferm confesar lo que era que no per 

{73a} caure dir lo que los pobles opinaven. Més amà, confesant la sua infirmitat baixa, 
que entre les parts del cors místich de Jesús lo comptassen, que, usurpant lo que no era, 
del cors místich de Jesús lo tallasen. Prengam, donchs, exemple del gloriós Batista, que 
esent de tanta dignitat y excel·lència que stimaven los juheus que ell era lo Messies, no 
s’elevà en supèrbia, acceptant lo nom hi la honor de son Déu, Senyor y mestre.

Diu sant Crisòstom: «Al bon servent sguarda no solament que la glòria del senyor no 
usurpe, mas, si la y presenten, que no la prenga.» No tingué aquesta humilitat aquell 
Lucifer superbo, qui, elevant-se sobre lo que era, volgué usurpar-se lo que no era, y 
aplicar-se regalies y honors divines. No tingué aquesta humilitat la nostra mare Eva, qui 
volgué usurpar la similitud de la divina sapiència. Encara de present alguns a Lucifer 

segueixen, qui són los tirans, qui ab violència y ambició superba los pobles senyoregen. 
Alguns segueixen nostra primera mare, qui volgué saber més del que mester era, y 
aquests són los heretges. Alguns Antecrist prefiguren, y són los ypòcrits, qui simulen 
que nostre Senyor Déu los tramet entre·ls pobles, y són plens de engans, de maldats y 
falsies.

 que] qne B. Seguim V.  |   confesar] confessar B. Seguim V.  |   esent] essent B. Seguim V.  |   superbo] 
snperbo V. Seguim B.  |   qui] qi u V qui u B. Esmenem la lliçó atenent al sentit del fragment.  |   falsies] 
falcies B. Seguim V.

- diu ... era1]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Unde licet expresse non quaererent 
an ipse esset Christus; hoc tamen secundum Chrysostomum, intendebant in corde, ut patet ex Joannis 
responsione. Confessus est se non esse, quod non erat; non negavit se esse quod erat» (VCC, 91b). La font del 
passatge referit és sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 16 (al. 15), 2  (PG 59, cols. 103-104).  |  
 precursor ... trompeta]  Cfr. amb el text llatí: «Christi praecursorem, quod erat. Confessus est se non esse 
judicem; non se negavit judicis praeconem» (VCC, 91b).  |  spòs]  Om.: «Ecclesiae» (VCC, 91b-92a).  |   etern 
... home]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 92a).  |   de ... Paraula]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 92a).  |  
- Més ... opinaven]  Cfr. amb l’original llatí: «Elegit solide in se subsistere, ne humana opinione inaniter 
raperetur super se» (VCC, 92a).  |   entre ... Jesús]  Cfr. amb el text llatí: «inter membra Christi» (VCC, 92a).  |  
- Diu ... prenga]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 16 (al. 15), 2  (PG 59, col. 103).  |  
- elevant-se ... divines]  Cfr. amb el text llatí: «qui gloriam divinitatis usurpare sibi voluit» (VCC, 92a).  |  
 la ... Eva]  Cfr. amb el text llatí: «primi parentes» (VCC, 92a).  |   sapiència]  Om.: «Hanc igitur humilitatem 
ille malignus non habebat, qui se extollens, divinum sibi honorem usurpabat» (VCC, 92a).   |   heretges]  Om.: 
«et homines mundanae sapientiae» (VCC, 92a).  |  18-20 qui ... falsies]  Cfr. amb el text llatí: «simulantes 
sanctitatem, ac mendaces et dolosi, negantes veritatem» (VCC, 92a).





[3. COM ELS JUEUS CONEIXIEN  QUE HAVIA  ARRIBAT  EL  TEMPS DE LA 
VINGUDA  DEL  MESSIES]

Hi seguint la evangèlica letra, diu sant Crisòstom: «Mira dels juheus ceguedat scura: 
ells coneixien que vengut era lo temps del rey Messies, y a Johan trametien per saber si 
ell era, per la santedat de la sua vida.» Però lo santificat Baptista ab lo dit los mostrà lo 
verdader Messies.

Y perquè los juheus speraven Helies ans del Messies, que·ls profetes axí·l prometien, 

mirant los enbaxadors que Joan no atorgava éser lo Messies, si és Helies li demanen, 
que semblants vestidures portava, y devia precehir lo adveniment del rey Messies.

[4. DE  LA SEMBLANÇA DE  JOAN  AMB  ELIES]

Y respon Joan que no és Helies; respon a la intenció que ells demanaven que no era la 
persona de Helies, mas era Helies en lo zel y vida, y que denunciava lo primer 
adveniment del Messies, axí com Helies lo denunciarà quand vendrà {73b} al Judici.

Y per ço lo Senyor diu que Joan és Helies: en lo desert Johan vivia, en lo desert 
Helies; precursor de Jesús lo Baptista, precursor de Jesús Jutge Helies. Los dos en lo 
desert conversaven, aspres vestidures vestien y de poques viandes vivien. Gran zelador 
de la veritat morí lo Batista, y la hu y l’altre per zel de la veritat reys arguhien. Helies, 
anant al terrenal parahís, ab lo manto partí les jordanes aygües, y Johan en lo flum Jordà 

mostrà lo camí de Parahís als qui anar hi volen.
Y, perquè Johan respòs que no era Helies, lo qual ans de l’adveniment del Mesies 

speraven, si era lo profeta li demanen, aquell de qui Moysés parlà, lo qual ans de 

 Messies] Mesies B. Seguim V.  |   enbaxadors] embaxadors B. Seguim V.  |  Joan] Johan B. Seguim V.  |   Joan] 
Johan B. Seguim V.  |  Helies] Elies B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   Batista] Baptista B. Seguim 
V.  |  arguhien] arguyhien B. Seguim V.  |   Mesies] Messies B. Seguim V.

- Hi ... Messies]  Cfr. amb l’original llatí la traducció de Corella, que abreuja el text i l’atribueix falsament a 
sant Joan Crisòstom: «Igitur, quia Judaei aestimabant Joannem esse Christum, in Lege promissum, patet quod 
secundum Scripturas, scilicet: Non auferetur sceptrum de Juda [Gn 49, 10], et hujusmodi, Dominicae 
Incarnationis tempus adesse, tunc eis fuit notum. Sed mira caecitas Judaeorum, qui cum crederent Joannem 
esse Christum, credere nolebant, ipso Joanne attestante, Christum esse Salvatorem tot signis ac virtutibus 
approbatum!» (VCC, 92a).   |   portava]  Om.: «et vitae austeritas» (VCC, 92a).  |   és Helies]  Om.: «Sicut 
Joannes fuit Angelus, non natura et persona, sed officio et vita, sic etiam hic se negat Eliam esse corpore et 
persona; sed alibi Christus dicit eum esse Eliam, officio, et vita» (VCC, 92a).  |  8-10 respon2 ... Judici]  Cfr. amb 
el text llatí, que Corella abreuja: «Non fuit ergo Elias in persona et corpore, sed in spiritu et virtute; quia 
scilicet in suis operibus, ostendebat similitudinem Eliae. Sicut enim Elias adventum Domini praeveniet 
secundum, ita Joannes praevenit primum. Ille praecursor venturus est Judicis; iste praecursor factus est 
Salvatoris» (VCC, 92a).  |  - Gran ... arguhien]  Cfr. amb el text llatí: «Et sicut Elias magni zeli fuit; sic et 
Joannes zelo veritatis, mortuus est: ambo Reges arguebant, ambo Regum insaniam tolerabant» (VCC, 92a).  |  
- Helies ... volen]  Corella reforça en la seua traducció el paral·lelisme entre les figures de sant Joan 
Baptista i Helies en destacar la condició de guies del paradís: el primer del paradís terrenal i el segon de 
l’espiritual. Cfr. amb l’original llatí: «Ille Jordanem coelum petiturus divisit; hic ad lavacrum, quo coelum 
petitur, multos convertit» (VCC, 92a).





l’adveniment del Messies speraven. Era lavors opinió famosa que ans del Messies 
vendria hun gran profeta excel·lent en vida y doctrina, del qual havia dit Moysés que axí 
com ell lo rebessen hi l’ohissen. Però en la veritat, aquesta profecia del rey Messies hi 
no de altre se deu entendre, ab tot que·ls juheus de altre profeta la entenien. Y axí, Johan 
enterroguen si és ell aquell profeta del qual, segons ells entenien, Moysés parlà. Y axí, 

Johan respon que no és ell aquell profeta. No nega que sia profeta, car diu lo Senyor que 
més era que profeta, hi lo menys en lo més se deu entendre; mas diu que no és aquel[l] 
profeta que ells falsament opinaven, no entenent la Scriptura.

Prengam de Johan exemple, que, essent de tan excel·lent fama que podia segons la 
opinió d’ells respondre que era lo Messies, encara no volgué dir que era Helies ni 

profeta, contra molts pomposos que de sciència, de vida y de linatge se glorien.

[5. DE  LA RAÓ PER  QUÈ  JOAN S’ANOMENA «VEU»]

Instant aprés los qui eren tramesos, hi demanant qui era hi de si mateix què responia, 
perquè poguessen tornar resposta als qui·ls trametien, respòs lo sanctificat Baptista 
donant de Jesús testimoni, com era precursor y veu sua. «Yo só veu –dix Joan– no en 
cors ni en persona, {73c} mas en offici hi semblança. Só veu de l’etern Verb Jesús, qui 

per mi, veu sua, en lo desert crida. Y per ço dich y cride: apparellau del Senyor les 
carreres, axí com ha dit Esaïes. Yo só aquell de qui ha scrit Esaïes qui devia cridar en lo 
desert de Judea, perquè·ls pobles se preparassen a l’adveniment del Messies. Cride y 
pryque a Judea, deserta de la divina gràcia, y la sua redempció li denuncie.»

És lo nom de veu a Johan propi, perquè denunciava a Jesús, qui, segons la divinitat, 

és Verb etern del Pare, axí com la nostra veu denuncia lo verb, paraula o concepte que 

 ell] él B. Seguim V.  |   falsament] falçament B. Seguim V.  |   de] a VB. Corregim la preposició d’acord amb 
el sentit que sembla tindre la redacció del passatge. Cfr. amb el text llatí: «respondit dans de Christo 
testimonium» (VCC, 92b).  |  precursor] precnrsor B. Seguim V.  |  Joan] Johan B. Seguim V.  |   Só] Són B. 
Seguim V.  |   pryque] preÿque B. Seguim V.

- Era ... lohissen] Dt 18, 15: Prophetam de gente tua et de fratribus tuis, sicut me, suscitabit tibi Dominus 
Deus tuus: ipsum audies. Veg. també Ac 3, 22: Moyses quidem dixit: Quoniam prophetam suscitabit vobis 
Dominus Deus vester de fratribus vestris, tamquam me, ipsum audietis juxta omnia quaecumque locutus 
fuerit vobis.  |   més ... profeta] Mt 11, 9: Sed quid existis videre? prophetam? Etiam dico vobis, et plus quam 
prophetam. Veg. també Lc 7, 26.  |  - Yo ... Esaïes1] Jn 1, 23:  Ait: Ego vox clamantis in deserto: Dirigite 
viam Domini, sicut dixit Isaias propheta. Veg. també Mt 3, 3.  |  - Yo ... Messies] Is 40, 3: Vox clamantis in 
deserto: Parate viam Domini, rectas facite in solitudine semitas Dei nostri.

 hun ... doctrina]  Cfr. amb el text llatí: «unus magnus Propheta singularis» (VCC, 92a-b).  |  2-3 del ... lohissen]  
Corella tradueix en estil indirecte aquestes paraules de Moisés, que l’original llatí recull en estil directe: «pro 
eo quod scriptum est: Prophetam suscitabit Deus de fratribus vestris: ipsum tanquam me audietis [Dt 18, 15]» 
(VCC, 92b).  |   del ... parlà]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 92b).   |   profeta]  Om.: «nec Prophetam missum 
ante Christum» (VCC, 92b). 





tenim dins la nostra pensa. Y axí com la veu en coneixença dels hòmens és primera que 
lo verb en la nostra pensa, ab tot que lo verb primer que la veu sia, axí Johan primer que 
Jesús fon en la coneixença dels pobles, ab tot que Jesús, Verb del Pare, ans que Johan 
era. Y axí com la veu és propinqua al verb que denuncia, axí Johan al Senyor qui 
denunciava.

Entre so y veu és gran differència: que la veu distinctament significa y declara lo verb 
y concepte que té dins la pensa lo qui parla; lo so, encara que alguna cosa senyale, però 
no axí distincta. Y tenim manifesta experiència que si alguna cosa de luny les nostres 
orelles hoen, primer que sia so podem percebre, hi aprés que és humana veu podem 
conéixer. Axí, lo santificat Johan era veu en sguard dels altres profetes, qui de luny a 

Jesús senyalaven. Ells quasi sonaven, y Johan parlava, mostrant encara lo dit aquell de 
qui parlava. Mèritament, donchs, Johan precursor del Senyor se nomena, qui lo Senyor 
naixent, prycant y morint precehia.

[6. COM  S’HAN  D’APARELLAR  ELS CAMINS DEL  SENYOR]

Què deya y entonava lo santificat Baptista, recita-u l’altre evangeli: «Aparellau la via 
del Senyor servant lo que ell mana. Feu que sien dretes les sues sendes, quant als 

consells evangèlichs, perquè vinga y habite en vosaltres, que no ve lo Senyor en los 
hòmens sinó per dretes carreres.» Diu lo psalmista: «Senyor, les tues car[r]eres me 
demostra, y ensenya’m les tues sendes.»

 gran] gràcia B. Seguim V, d’acord amb el sentit del passatge.  |   qui] que B. Seguim V.  |   prycant] 
preÿcant B. Seguim V.  |   psalmista] psalmiste B. Seguim V.

- Aparellau ... carreres1] Mt 3, 3: Hic est enim, qui dictus est per Isaiam prophetam dicentem: Vox 
clamantis in deserto: Parate viam Domini: rectas facite semitas ejus. Veg. també Lc 3, 4.  |  - Senyor ... 
sendes] Sl 24, 4: Confundantur omnes iniqua agentes supervacue. Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et 
semitas tuas edoce me. Psalteri: «Mostra’m, Senyor, les tues carreres, i [sic] ensenya’m les tues sendes» 
(López Quiles 1985: 50).

- Y ... era]  Cfr. la traducció d’aquest passatge amb el corresponent del text llatí: «Vox ergo vocatur Joannes, 
quia Verbum vocatur Christus. Sicut enim praecedit vox verbum, ita Joannes praecedit Christum. Nam statim 
ut ex ore loquentis sonus in qualescumque procedit, vox est; verbum autem nondum est, quia omne verbum 
aliquid significat. Et sicut vox manifestat verbum, sic Joannes Christum; quia propterea venit, ut eum in Israel 
manifestaret» (VCC, 92b). La traducció d’aquesta comparació entre la veu i la paraula, d’una banda, i Joan 
Baptista i Jesús, de l’altra,  s’ha d’interpretar en aquest sentit: la «veu», que és el so de la comunicació 
humana (Joan), precedeix al «verb», és a dir, a la paraula o concepte mental expressat a través del so (Jesús), 
perquè, en la recepció de qualsevol missatge oral, primer escoltem la veu a través de l’oïda i després 
identifiquem el concepte mental o paraula a què fa referència. Això no obstant, en realitat l’ordre és l’invers, 
perquè la veu (Joan) no és més que el fruit de la comunicació a l’exterior de la paraula o concepte mental 
(Jesús) generat pel pensament, de manera que sense paraula no pot haver-hi veu. Veg. unes reflexions 
semblants sobre la paraula i el so motivades per l’explicació dels versets inicials del pròleg de l’evangeli de 
sant Joan en les pp.  27,18-28,2 i 29,1-3.  |   parlava]  Om.: «dicens: “Ecce Agnus Dei” [Jn 1, 29]» (VCC, 
92b). 





És la comuna cristiana vida de a- {73d} quells qui los manaments serven, y aquests 
van per los camins y vies per a tots generals hi comunes. Y són altres de perfeta vida, y 
aquests per altes sendes y dreceres a la torre y castell de Parahís pugen. Als primers dix 
lo Senyor: «Si vols entrar a la vida eterna, los manaments serva.» Als altres diu: «Si vols 
ésser perfet, vés, ven tot lo que tens y dóna-u a pobres, y segueix los meus passos.»

[7. COM  S’ABAIXEN ELS MONTS I  S’OMPLIN LES VALLS]

Hi, tornant al que clamava y prycava lo sant Baptista, era aquesta la veu de les sues 
paraules: «Totes les valls seran plenes, y los colls y monts seran baixos; hi los camins 

 comuna] costuma B. Seguim V, d’acord amb el sentit del passatge.  |   prycava] preÿcava B. Seguim V.

 Si ... serva] Mt 19, 17: Qui dixit ei: Quid me interrogas de bono? Unus est bonus, Deus. Si autem vis ad vitam 
ingredi, serva mandata.  |  - Si2 ... passos] Mt 19, 21: Ait illi Jesus: Si vis perfectus esse, vade, vende quae 
habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in caelo: et veni, sequere me.  |  -, Totes ... Déu] Lc 3, 5-6: 
omnis vallis implebitur, et omnis mons, et collis humiliabitur: et erunt prava in directa, et aspera in vias 
planas: et videbit omnis caro salutare Dei.

- És ... passos]  Corella abreuja i reelabora notablement el contingut d’aquest passatge, tot partint, però, de 
les idees que s’expressen en el passatge corresponent de la VCC, 92b-93a. Prenent com a base dos versets de 
sant Mateu (Mt 18, 17 i Mt 19, 21) que no consten en l’original llatí, contraposa dos models de cristià i els 
diferents camins que recorren: d’una banda, el cristià de vida ordinària, que serva els manaments i que 
discorre «per los camins i vies per a tots generals hi comunes»; de l’altra, el cristià de vida perfecta, que, 
després de recórrer «altes sendes y dreceres», té garantida la salvació. La traducció de Corella omet alguns 
punts essencials del text de la VCC: en primer lloc, la reflexió sobre la necessària solitud i l’allunyament dels 
assumptes mundanals que han d’acompanyar la vida dels qui volen seguir el camí de la perfecció; en segon 
lloc, la denúncia dels hipòcrites, que aparenten seguir el camí recte amb fingida santedat, però que en realitat 
torcen el camí; en tercer lloc, la interpretació dels camins com a «obres» i de les sendes com a «intencions del 
cor», d’acord amb la qual fer rectes les sendes és obrar el bé i desitjar els béns eterns. Corella omet també el 
verset de Ct 1, 3, que la VCC explica recorrent a uns passatges de sant Bernat, també ignorats pel traductor 
valencià, en què s’expressa la idea que els rectes són els qui, alliberats de les coses terrenals, s’eleven a través 
de la contemplació; en oposició a aquests hi ha els encorbats, que són els qui s’inclinen a les coses terrenals. 
Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Primum clamabat ad omnes, secundum ad proficientes. Et 
hae semitae, per quas cito compendiose pervenitur ad patriam, melius rectificantur in solitudine, id est in 
mundanorum elongatione, et omnimoda temporalium abstractione, ne per colles devios mundanae 
oblectationis, contingat oberrare. Has autem semitas quidam obliquant, qui speciem sanctitatis praetendentes, 
vel habitum religionis gestantes, in observantiis religionis, et consiliis evangelicis, non recte ambulant, nec 
seipsos in illis rectificant. Vel per vias quae aptiores sunt, possunt intelligi actiones; per semitas, quae magis 
occultae sunt, cordis intentiones. Unde parate viam Domini, per mali desertionem, et boni operationem; rectas 
facite semitas ejus [Mt 3, 3], id est, intentiones occultas, facite rectas, non distortas, scilicet pro aeternis, non 
pro terrenis faciatis. Reformatio imaginis in mente, in hoc attenditur, quod facies mentis incurvata ad terram, 
per terrenorum oblectationem, erigatur sursum, et rectificetur per coelestium considerationem et dilectionem. 
Unde in Canticis legitur: Recti diligunt te [Ct 1, 3]. Ubi secundum Bernardum, recti intelliguntur, qui a 
terrenis sunt abstracti, ac contemplatione et dilectione toti ad superna erecti. Unde dicit quod quaerere et 
sapere quae sunt super terram, curvitas animae est, meditari vero et desiderare quae sursum sunt, rectitudo. 
Cui etiam rectitudini, secundum eumdem Bernardum, attestatur statura erecta corporis humani. Quid enim 
indecentius, quam curvum recto corpore gerere animum? Perversa res est et foeda, luteum vas, quod est 
corpus de terra, oculos habere sursum, coelos libere respicere, spiritualem vero, coelestemque creaturam suos 
e contrario oculos, id est internos sensus atque affectus trahere deorsum in terram!» (VCC, 92b-93a). Els 
passatges de sant Bernat de Claravall estan presos de Sermones in Cantica canticorum, sermó XXIV (PL 183, 
col. 0897D i 0897A-B, respectivament).  |  - Hi ... paraules]  Cfr. amb el text llatí: «Et subditur» (VCC, 
93a).  |  -, Totes ... Déu]  Notem que la traducció de Corella presenta inicialment, de manera completa, els 
versets de Lc 3, 5-6, i després n’ofereix l’explicació. En la VC, 93a, en canvi, el text evangèlic es fusiona amb 
les glosses que l’expliquen. Aquesta operació traductològica, que trobem també en altres passatges del 
Cartoixà, contribueix a ressaltar el text evangèlic.





tots se tornaran en dretes vies, hi los aspres en carreres planes. Hi tota carn veurà lo 
salvador de Déu.» Les valls seran plenes, qui són los gentils baixos, que no tenien ni 
sciència ni ley per nostre Senyor donada axí com lo judaich poble, hi foren plens de 
gràcia, axí com la samaritana, la chananea, Centurió, hi, a la prycació dels apòstols, gran 
multitud de pobles. Les valls seran plenes, qui són los humils hi mansuets, que en 

aquests humils devallà la divina gràcia. Seran abaixades les montanyes, que·ls superbos 
juheus, per les gràcies que sobre totes les generacions possehien, no volent rebre Jesús, 
verdader Messies, són entre totes les gents catius hi subjectes. Les vies tortes hi males 
seran fetes dretes, que molts qui tenien vida fraudulenta y de engans vivien, axí com 
sant Mattheu, Zacheu y altres, foren redreçats y sants gloriosos. Y los camins aspres hi 

pedregosos seran vies planes, que molts hòmens durs, aspres y superbos sotsmeteren lo 
coll a la ley evangèlica, hi foren gloriosos confessors hi martres. Y tota carn veurà lo 
salvador de Déu, que dels juheus hi dels gentils lo Senyor veren, hi·l confessaren, y en 
ell cregueren. Y en lo Juhí final en forma humana lo veuran tots los hòmens.

 tornaran en] tornaren B. Seguim V.  |   Senyor] Senoyr B. Seguim V.  |  judaich] judaicg B. Seguim V.  |   prycació] 
preÿcació B. Seguim V.  |   veren] venren B. Seguim V.

- Y ... Déu] Lc 3, 6.

- Les ... gràcia]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Omnis vallis, id est populus Gentilis, vel 
quicumque humilis, implebitur, bonis spiritualibus scilicet gratia in praesenti, et gloria in futuro» (VCC, 93a). 
L’al·lusió del traductor a la samaritana, la cananea i Centurió com a personatges que, a pesar de no ser jueus, 
«foren plens de gràcia», apareix en aquest passatge del Terç, també afegit de Corella: «Hi encara, per mostrar 
que molts peccadors ab tan gran devoció al Senyor se convertexen que passen primers a molts qui del principi 
han continuat en sancta vida, {46c} axí com lo ladre, la Magdalena, e altres. Hi encara, molts gloriosos 
martres, qui en menys espay de huna hora, morint per la sancta fe, ha molts confessors avancen. Hi encara, 
per los gentils, qui venguts darers ab los primers plegaren, axí com la cananea, la samaritana, los centurions e 
Cornel·li, qui ab tota sa casa rebé visiblament lo Sant Sperit axí com los dexebles» (f. 46b-c).  |  - Seran ... 
subjectes]  Cfr. amb l’original llatí la traducció de Corella, que omet part del text: «et omnis mons et collis, id 
est Judaicus populus, vel quicumque superbus, humiliabitur, id est evacuabitur, quia gratiam et gloriam 
amittet. Deus enim superbis resistit, humilibus autem dat gratiam [Jm 4, 6]. Et: qui se exaltat, humiliabitur; et 
qui se humiliat, exaltabitur [Lc 14, 11; 18, 14]. Mons dicit, quantum ad majores; et collis, quantum ad 
minores» (VCC, 93a).  |  - Les ... gloriosos]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Et erunt 
prava, id est corda malorum per injustitiam distorta, erunt in directa [Lc 3, 5], id est per aequitatem justitiae 
rectificabuntur, et ad justitiae regulam dirigentur» (VCC, 93a). Corella addueix les figures de sant Mateu i de 
Zaqueu com a exemples de conversió a la fe a partir d’experiències de vida poc edificants: sant Mateu deixà 
l’ofici avantatjós de cobrador d’impostos i taxes per seguir a Jesús (veg. la seua crida a l’apostolat en el 
capítol XXXI), i Zaqueu, un home ric que era cap dels recaptadors d’impostos, resol, després de veure a Jesús, 
donar als pobres la meitat dels seus béns i restituir multiplicats per quatre els diners recaptats fraudulentament 
(Lc 19, 1-10).  |  - Y ... martres]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix sense plegar-se a la literalitat: 
«et aspera, id est mentes iracundae et immites, in vias planas [Lc 3, 5], id est per infusionem gratiae, ad 
mansuetudinem convertentur, et corda contra Christum indurata mollificabuntur» (VCC, 93a).  |  - Y ... 
hòmens]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «et videbit, oculo corporali in primo 
adventu, omnis caro, id est omnis homo, tam Gentilis, quam Judaeus, Salutare Dei [Lc 3, 6], id est Christum 
Dei Filium. Dividebatur enim tunc communitas hominum in duas partes, scilicet in Judaeos, et Gentiles; et 
multi de his omnibus hominibus, viderunt eum in mundo, inter homines conversantem. Potest etiam hoc 
verbum intelligi de visu spirituali, quo vident eum conversi ad fidem catholicam, ex omnibus Gentibus totius 
mundi. Vel videbit eum in forma humana omnis homo, tam reprobi, quam electi in secundo adventu, scilicet 
in die judicii» (VCC, 93a).





[8. COM  JOAN  TENIA  AUTORITAT  PER  A BATEJAR]

Pensant los qui eren tramesos que Joan deya que no era lo Mesies, Heli- {74a} es ni 
lo profeta, donchs, «com bateges?» li demanen. «No esent alguna de aquestes persones, 
com te usurpes aquest offici y pratiques aquesta manera nova de baptisme? Tu no est lo 
Messies, qui porà donar ley novella ab actoritat pròpia, y axí porà començar batisme. Tu 
no est Helies, qui pasant lo Jordà figurava lo baptisme. Tu dius que no est excel·lent 

profeta, axí com Helizeu, qui manà a Namam que·n lo Jordà se batejàs set vegades. Tu 
dius que no est alguna de aquelles persones a les quals poria éser atorgat celebrar 
baptisme.»

Y devem atendre que·l santificat Johan podia y devia batejar encara que no fos lo 
Messies, perquè era precursor del Messies, y era aquell qui era vengut perquè a la sua 

venguda aparellàs les carreres. Y, si no era la persona de Helies, era en la dignitat y en lo 
offici Helies. E, si no era lo profeta que ells demanaven, era més que profeta, y axí 
batejar podia, y batejava.

[9. COM BATEJAVA EN AIGUA, NO EN ESPERIT]

Respon lo humil Baptista, altra vegada de Jesús fent testimoni: «Yo batege y lave en 
aygua, significant lo baptisme de Jesús, qui us donarà la gràcia. Yo solament vos lave 

 nova] nona V. Seguim B.  |   donar] dona B. Seguim V.  |  actoritat] auctoritat B. Seguim V.  |  pròpia] pròpria B. 
Seguim V.  |  batisme] baptisme B. Seguim V.  |   pasant] passant B. Seguim V.  |   batejàs] baptejàs B. Seguim 
V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   batejar] baptejar B. Seguim V.  |   carreres] careres B. Seguim V.

- Pensant ... demanen] Jn 1, 25: Et interrogaverunt eum, et dixerunt ei: Quid ergo baptizas, si tu non es 
Christus, neque Elias, neque propheta?  |  -, Respon ... culpes] Jn 1, 26: Respondit eis Joannes, dicens: 
Ego baptizo in aqua: medius autem vestrum stetit, quem vos nescitis. Mc 1, 4: Fuit Joannes in deserto 

 qui ... batisme]  Cfr. amb el text llatí: «qui potestate propria baptizabit» (VCC, 93a).  |  - Tu ... baptisme]  
Al·lusió al passatge del Segon llibre dels Reis (2Re 2, 8), en què es narra com Elies, després de colpejar les 
aigües del Jordà amb el seu mantell enrotllat, va aconseguir separar les aigües i travessar el riu amb la 
companyia d’Eliseu sense mullar-se, just abans de pujar al cel enmig d’una tempesta.  |   profeta]  Om.: «cujus 
officium est baptizare» (VCC, 93a).  |  axí ... vegades]  Referència al passatge bíblic del Segon llibre dels Reis 
(2Re 5, 10-14), en què Eliseu, a través d’un missatger, ordenà a Naaman, cap de l’exèrcit del rei dels arameus, 
que practicara set ablucions al riu Jordà per tal de curar-se de la lepra. Veg. unes altres referències a aquest 
passatge bíblic en les pp. 410,9-10 i 725,14-15.  |  - Tu ... baptisme]  Cfr. la traducció de Corella amb 
l’original llatí: «Quasi dicerent: Quare tibi officium baptizandi usurpas, cum vicem personarum, quibus 
Scriptura baptizare concedit, non geras, sicut proprio ore confessus es?» (VCC, 93a).  |  - era2 ... Helies]  Cfr. 
amb el text llatí: «erat tamen virtute» (VCC, 93a-b).  |  -, Respon ... rebre]  Cfr. la traducció abreujada de 
Corella amb l’original llatí: «Et respondit eis Joannes, testimonium de Christo iterum perhibendo; quia sicut 
praecurrebat praedicationem Christi, sua praedicatione et denuntiatione, ita Baptisma Christi praecedebat suo 
Baptismate, sicut et Prophetae antiquitus aliquando denuntiabant futura, non solum verbis, sed etiam factis. 
Unde dicit: Ego baptizo in aqua [Jn 1, 26], in poenitentiam, non in Spiritu, in remissionem peccatorum 
[Mc 1, 4], docens vos poenitere, non potens vos absolvere. Ego baptizo in aqua, praeparative, corpora tantum 
lavando, ad significandum illum qui venturus est baptizare in Spiritu Sancto, auctoritative, etiam animas 
abluendo; quasi dicat: non debetis imputare audaciae quod ago, nec mirari si ego qui non sum Christus, neque 
Elias, neque ille Propheta singularis, baptizo, quia Baptismus meus non est completus et perfectus. Nam ad 
completionem et perfectionem Baptismi, exigitur lotio corporis et animae, et corpus quidem secundum 
naturam lavatur aqua, anima vero non nisi Spiritu; unde et ego baptizo in aqua tantum, in poenitentiam, id est 
in signum poenitentiae purgantis animas; corpore lavo corpus, et institutum baptizandi usum, parans viam 





los cossos ab aygua, lo Messies vos lavarà les ànimes. Lo meu lavar corporal y visible 
significa lo lavar invisible que Jesús farà de vostres culpes. Per ço pryque penitència, 
perquè us aparelleu que·l pugau rebre. No solament ab paraules vos denuncie la sua 
venguda, mas encara ab coses visibles, perquè us moguen que dignament lo pugau 
rebre.»

Era lo baptisme de Johan ombra y figura, y preparació del verdader batisme. Y axí, 
legim en los Actes dels Apòstols que en nom de aquell qui venir devia era la sua forma. 
Y, ab tot que·l baptisme del Baptista no fos sagrament que donàs la gràcia, però gran 
utilitat portava als hòmens, que mostrava’ls que axí com ell en lo cors los lavava defora, 
axí ells per penitència dins la sua consciència se lavassen. Donava’ls principi al 

verdader baptisme, feya’ls humiliar a confesar ses culpes, aparella- {74b} va’ls que·l 
Senyor rebessen; y axí, la sua venguda ja protestaven los qui rebien lo seu baptisme.

[10. DE  LA PRESÈNCIA DE  CRIST DESCONEGUDA]

Y per ço diu més lo més que profeta Baptista: «És stat entre vosaltres, y és present 
enmig de vosaltres aquell qui yo preÿque. Mediador és entre Déu y los hòmens, y no·l 
coneixeu vosaltres. Y perquè·l trobeu hi·l conegau vos batege, y axí us aparelle per a la 

 pryque] preÿque B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   aparella- ... vals] aparellava’s B. Seguim 
V.  |   és] e B. Seguim V.

baptizans, et praedicans baptismum poenitentiae in remissionem peccatorum. Veg. també Lc 3, 3.
- És ... vosaltres] Jn 1, 26.

fortiori me, donec veniat qui abluit animas per Spiritum» (VCC, 93b).
- pugau rebre]  A continuació, Corella omet la citació següent de sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii 
secundum Lucam, l.II (PL 15, cols. 1581B-C), que constitueix una glossa de Lc 3, 16: «Unde Ambrosius: 
“Ego, inquit, vos aqua baptizo. Cito probavit se non esse Christum, qui invisibili operetur officio. Nam cum 
ex duabus naturis homo, id est, ex anima subsistat et corpore, visibile mysterium per visibilia consecratur, 
invisibile per invisibilia: aqua enim corpus abluitur, Spiritu animae delicta mundantur. Et ideo aliud fuit 
Baptisma poenitentiae, aliud est Baptisma gratiae. Istud ex utroque, illud ex uno. Nam cum delicta communia 
sint mentis et corporis, purificatio quoque debuit esse communis. Et bene non verbo, sed opere declaravit non 
esse se Christum, opus enim hominis est gerere poenitentiam delictorum, Dei munus est gratiam implere 
mysterii” haec Ambrosius» (VCC, 93b).  |   legim ... forma]  La citació no pertany a cap verset concret dels 
Actes dels Apòstols, però pot estar inspirat en diversos llocs, com ara Ac 1, 5 o Ac 10, 37.  |  - Y ... 
baptisme]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Nec putandum est, Baptismum Joannis 
parum profuisse hominibus: quia etsi peccata non dimittebat, omnes tamen qui ab illo baptizabantur, sub 
peccati vinculo constrictos esse sentiebat: et ideo Redemptorem et mundatorem, qui peccata dimittere posset, 
mox ubi apparuisset, quaerere necesse habebant. Unde baptizabat in poenitentiam, id est, ad hoc ut agerent 
poenitentiam; ut sicut ipse eos aqua lavabat exterius, ita ipsi se poenitentia lavarent interius, ut, mox Christo 
veniente parati essent ad ejus Baptismum suscipiendum; quia quos baptizavit, baptizati sunt iterum. 
Baptismus enim ipsius, erat quaedam protestatio credendi in Christum venturum, et facienda opera 
poenitentiae, ut devotius reciperent ipsum. Utilis ergo erat Baptismus Joannis, propter assuefactionem ad 
Christi Baptismum, et propter vitae emendationem; quia baptizabantur confitentes peccata sua, et propter 
Christi manifestationem» (VCC, 93b).





sua coneixença. Enmig de vosaltres ha trenta anys que habita en humil y comuna vida, y 
d’ell no teniu coneixença. Preparau-vos a rebre la sua deífica doctrina, les sues 
maravelloses obres.»

Que·l Senyor en lo mig loch stiga moltes vegades ho recita lo sagrat evangeli, perquè 
lo qui stà en mig fàcilment a tots administra. Diu ell mateix, Senyor nostre: «Axí com 

aquell qui serveix stich enmig de vosaltres.» Segonament, és loch de egualtat, que per 
egual mira totes les circumferències. Diu sant Pere en la sua canònica: «Yo en veritat 
trobe que·l Senyor no accepta més los richs que·ls pobres, ni·ls grans més que·ls 
dejectes.» Terçament, lo mig és loch de unitat hi concòrdia, que totes les línees en lo 
mig se ajusten. Diu lo Apòstol: «Ell és la pau nostra.» Quartament, és loch ferm, 

constant e immoble. Diu lo Apòstol: «No pot ser algú altre fonament sinó Jesús en lo 
nostre edifici.» Cinquenament, és lo loch més prop a tota la circumferència. Dix ell 
mateix, Senyor nostre: «Yo só fins a la fi ab vosaltres.»

[11. COM  JESÚS VINGUÉ DESPRÉS DE  JOAN DE  CINC  MANERES, I FOU 
FET ABANS QUE  ELL]

Diu més lo benaventurat Baptista: «Aquest de qui yo us parle és aquell que vendrà 
aprés de mi, de qui yo só haraut, precursor y trompeta.» Trenta anys havia lo Senyor 

 coneixença] conexença B. Seguim V.  |   coneixença] coneiyença B. Seguim V.  |   circumferències] 
cercumferències B. Seguim V.

- Axí ... vosaltres] Lc 22, 27: Nam quis major est, qui recumbit, an qui ministrat? nonne qui recumbit? Ego 
autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat.  |  - Yo ... dejectes] Ac 10, 34: Aperiens autem Petrus os 
suum, dixit: In veritate comperi quia non est personarum acceptor Deus.  |   Ell ... nostra] Ef 2, 14: Ipse enim 
est pax nostra, qui fecit utraque unum, et medium parietem maceriae solvens, inimicitias in carne sua.  |  
- No ... edifici] 1Co 3, 11: Fundamentum enim aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est, quod 
est Christus Jesus.  |   Yo ... vosaltres] Mt 28, 20: docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis: et 
ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem saeculi.  |  - Aquest ... trompeta] 
Jn 1, 27: Ipse est qui post me venturus est, qui ante me factus est: cujus ego non sum dignus ut solvam ejus 
corrigiam calceamenti. Veg. també Jn 1, 15 i Jn 1, 30.

- Enmig ... obres]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «Ista verba exponi possunt, uno 
modo secundum humanitatem Christi, secundum quam ad litteram Christus fuit in medio Judaeorum; quia 
inter homines communiter est conversatus, quasi unus ex eis, et non cognoverunt praesentem, quem 
crediderunt futurum. Alio modo exponuntur de Christo secundum divinitatem, secundum quam ubique 
praesens est, et invisibilis. Et secundum hoc medius est omnibus rebus creatis, et tamen nemo scit eum, quia 
nemo comprehendit» (VCC, 93b-94a).  |  - Que·l ... administra]  Cfr. amb el text llatí: «Hic nota quod 
Christus saepe legitur locum medium specialiter eligere; quia medium est locus humilitatis» (VCC, 94a).  |  
- Segonament ... circumferències]  Cfr. amb el text llatí: «Item est locus communitatis; quia uniformiter se 
habet ad omnes, ut centrum ad circumferentiam» (VCC, 94a).  |  - Diu ... dejectes]  Corella atribueix 
erròniament a les epístoles de Pere aquest verset bíblic que pertany en realitat als Fets dels Apòstols 
(Ac 10, 34). D’altra banda, cfr. la traducció lliure que n’ofereix Corella amb el text de la VC, que prové de la 
Vulgata: «In veritate comperi, quia non est personarum acceptor Deus» (VCC, 94a).  |   en ... canònica]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 94a).   |   nostra]  Om.: «qui fecit utraque unum”» (VCC, 94a).  |  10-11 Quartament ... 
immoble]  Cfr. amb el text llatí: «Item est locus stabilitatis, quia medium mundi est fixum» (VCC, 94a).  |  
- Dix ... vosaltres]  Corella substitueix per aquest verset de l’evangeli de sant Mateu (Mt 28, 20) el verset 
dels Fets dels Apòstols (Ac 17, 27) a què recorre la VCC per a reforçar aquesta cinquena raó: «Si forte 
attrectent eum, cum non longe sit» (VCC, 94a). 





quand Johan deya aquestes paraules, però deya que aprés d’ell vendria, perquè encara 
no era vengut al baptisme, ni havia mostrat la sua deífica doctrina y los seus excel·lents 
miracles. Y axí los profetes lo prometien, que aprés de Johan vendria.

«Aprés de mi deu venir ell, lo qual és stat fet ans de mi», hon prudentment devem 
atendre que·l Senyor, en quant Déu, ni és fet ni creat, ni en quant home fon pri- {74c} 

mer que·l Baptista; però és manera comuna, que diem de algú: «No ha molt que·l rey l’à 
fet home», que vol dir que l’à molt honrrat, exalçat en honors y riquees; y axí diem de 
algú: «De poch ençà és home.» Axí, diu lo humil Johan: «No entengau que per anar yo 
primer en temps y edat que en dignitat primer sia: ell és primer que yo en dignitat y 
excel·lència», que vol dir: «Sens alguna comparació excel·leix a mi. Y no és maravella, 

que primer que yo era, y eternament era. És vengut aprés de mi en quant home.»
Y perquè de aquestes paraules, «és stat fet ans de mi», pres occasió de errar Àrrius, lo 

heretge, dient que Jesús, en quant Déu, era stat fet, y era creatura, y axí, era menor que·l 
Pare, y no una esència ab lo Pare, podem bé expondre que, ab tot que lo Baptista fos 
concebut ans que·l Senyor sis mesos, però que·l Senyor ans que ell fon acabat en quant 

home, perquè de l’instant de la sua concepció fon lo seu cors perfetament organizat, y 
l’ànima creada ab totes les perfections, gràcies, virtuts, beatituts y dons quantes ne podia 
rebre. Y no fon axí del Baptista, qui per discurs de temps augmentava. Donchs, ans fon 
lo Senyor en quant home perfet y acabat que·l Baptista, perquè en instant fon la sua 
perfectió acabada. Si algú comença una casa mig any ans que hun altre, y lo qui més 

 quand] quant B. Seguim V.  |   prudentment] prudenment B. Seguim V.  |   Johan] Jahan B. Seguim V.  |  
 esència] exsència B. Seguim V.  |  podem] poden B. Seguim V.  |   organizat] organisat B. Seguim V.  |   qui] 
que B. Seguim V.

 miracles]  Om.: «ac nostrae Redemptionis mysterium complendo. Et licet Joannes praecesserit Christum 
tempore nativitatis et mortis, non tamen resurrectionis et ascensionis» (VCC, 94a).  |  vendria]  Tot seguit, 
Corella omet les paraules de sant Remigi següents: «Secundum Remigium, quinque modis venit Jesus post 
Joannem: scilicet nascendo, praedicando, baptizando, moriendo, et ad inferos descendendo» (VCC, 94a). El 
passatge referit, que no hem pogut localitzar en l’obra de sant Remigi, figura en sant Màxim de Torí, 
Sermones in tres classes distributi, Classis secunda: sermones de sanctis, sermó LXI (PL 57, col. 0655B) i 
Pere Damià, Sermones ordine mensium servato, Junius, sermó XXIV: In nativitate s. Joannis Baptistae (PL 
144, col. 0637C).  |  - Aprés ... home]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí, que recorre en aquest 
punt a un passatge de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 16 (al. 15), 3 (PG 59, col. 106): «Et cum 
hoc quod dicit: Ante me factus est, non possit intelligi secundum deitatem, quae facta non est, nec de 
humanitate, qua Christus posterior est Joanne factus, oportet quod intelligatur quoad honorem et dignitatem; 
quia quasi Dominum, sequitur eum Joannes, et vadit post eum. Ante enim hoc in loco, non temporis, sed 
ordinis, habet significationem, et notat divinitatis, non nativitatis prioritatem. Ac si dicat, secundum 
Chrysostomum, non quia prior veni ad praedicandum, ex hoc majorem illo me aestimetis; post me ergo venit 
tempore, quia postmodum natus; ante me factus est dignitate, quia tanquam clarior et honorabilior, seu major 
et dignior mihi praepositus est et praelatus. Huic simile est, cum de aliquo dicimus: hic olim me minor, vel 
mihi par erat; sed modo ante me factus est honore, modo me praecedit, modo mihi praelatus est. Vel factus est 
ante sinceritate conscientiae, innocentia vitae, famae decore. Praelationis autem Christi causas Joannes aperit, 
cum subjungit: Quia prior me erat. Pro tanto enim, ante me factus est, id est mihi praelatus, et dignitate 
antepositus est, quia etsi posterior sit in tempore, est tamen prior in aeternitate» (VCC, 94a).   |  -, Y ... 
feta]  Addició de Corella (cfr. amb VCC, 94a), que es fa ressò de l’heretgia de l’arrianisme, una doctrina 
religiosa iniciada al s.IV pel presbíter d’Alexandria Arri, que admetia que Jesús era fill de Déu, però que en 
negava la divinitat. Segons els arrianistes, la condició divinal corresponia exclusivament al Pare; el Fill era 
només una criatura de la qual s’havia servit el Pare com a instrument per a la creació, i que, per tant, era 
menor que ell.





tard comença en hun dia perfetament la acaba, diem que aquesta casa ans és acabada 
que no aquella, encara que la primera ans que aquesta fos començada, que vol dir que en 
menys spay de temps és feta.

Hi, seguint les paraules del Baptista, diu més als qui li demanen: «Aquest és primer 
que yo, que naix eternament del Pare. Yo en temps só nat de la mia stèril mare; ell és nat 

aprés de mi sens pare de la sua verge Mare. Y ans de Lucifer y de totes les creatures lo 
ha engendrat hi l’engendra son Pare sens mare. És més fort que yo, perquè és Déu, fort 
y poderós; yo home, creatura fràgil sens poder, virtut ni força; ell Senyor, yo servent; ell 
Rey, yo cavaller; ell, Déu, {74d} creador, yo creatura home.»

Diu Rabanus: «Fort és Johan, qui l’Esperit Sant pogué rebre; més fort és lo Senyor, 

que·l Sperit Sant, perquè·l rebés, li pogué trametre. Fort és Johan, qui·l Regne del cel 
entona; més fort és Jesús, qui·l dóna. Fort és lo qui bateja y remissió de pecats preÿca; 
més fort és qui dóna la gràcia y los pecats dexa.»

[12. COM, PER LA RESPOSTA DE JOAN, SOM PERSUADITS D’USAR HUMILITAT 
CONTRA LA SUPÈRBIA]

Diu aprés lo Baptista la immensitat de la sua divina excel·lència en semblants 
paraules: «Del qual yo no só digne, prostrat en terra, que la cor[r]eja de la sua çabata 

solte, ni qualsevol mínim offici li presente», quasi dient: «Tant és primer que yo en la 
sua excel·lència que yo no só digne ésser mínim dels seus ministres.»

E, si algú deya que·l Senyor no portava çabates, fàcilment podem respondre: aquestes 
són paraules acostumades que de qualsevol se dien, encara que no portàs çabates, ni 
correges en les çabates; y encara que portàs borseguins y tapins, ab tota veritat se dirien, 

que no volen dir aldre quand de algú se dien, sinó que aquell qui les diu clarament 
confesa la indignitat sua, en comparació de la excel·lència de aquell de qui parla. Ni és 

 comença] comenca B.  |   començada] acabada VB. Esmenem la lliçó tenint en compte el sentit del raonament 
expressat en aquest passatge.  |   só] son B. Seguim V.  |   de la] della B. Seguim V.  |   qual] que B. Seguim 
V.  |   que] gue B. Seguim V.

- Del ... presente] Jn 1, 27: Ipse est qui post me venturus est, qui ante me factus est: cujus ego non sum 
dignus ut solvam ejus corrigiam calceamenti.

- ell2 ... cavaller]  Cfr. amb el text llatí: «ille Imperator, ego miles» (VCC, 94b). La terminologia que usa el 
traductor valencià pretén acostar el text al lector coetani.  |   ell ... home]  Addició amb què Corella completa la 
sèrie en què es contraposen, a partir de diferents atributs, la figura de Joan Baptista, d’una banda, i la de 
Jesucrist, de l’altra.  |  - Diu ... dexa]  Raban Maur, Commentaria in Matthaeum, l.I, c.III: De 
praedicatione Joannis Baptistae, et baptismo Christi (PL 107, cols. 0772B-C).    |   ministres]  Om.: 
«calceamentum enim solvere, ultimi ministri res est» (VC, 94b).  |  - E ... parla]  Cfr. amb el text llatí: 
«Cum Christus calceamenta non portaverit, patet quod haec est metaphorica locutio; quia Joannes in hoc dicit 
se non esse dignum exhibere Christo etiam minimum obsequium, hoc exprimens secundum communem 
loquendi modum. Cum enim aliquis suam parvitatem, et alterius excellentiam vult exprimere, solet 
communiter dici: non sum dignus tangere sotulares ejus, vel aliud hujusmodi» (VCC, 94b).  |   borseguins]  
Sabata alta, fins al turmell o fins prop del genoll, cordada per davant amb cordons que passen per dins una 
sèrie d’ullets (DCVB, s.v. borseguí).  |  tapins]  Sandàlia que duien principalment les dones i que era de tela 
fina amb una grossa sola de suro posada entre altres dues de cuiro (DCVB, s.v. tapí).





maravella si Joan deya tals paraules, que qualsevol creatura, per gran que sia, si a Déu 
se acompara, és no res, pols y cendra; ni és digna que al seu Creador serveixca sinó per 
la sua gràcia.

Però podem al·legòricament, segons sant Gregori, expondre: lo peu, la divinitat; la 
humanitat, la çabata, y la unió per la qual Déu és home, la cor[r]eja; la qual unió ni Joan 

ni algun altre basta declarar ni entendre, mas saludablement creure per les obres que 
Jesús, Déu y home, obrava, que no podia acabar sinó Déu y en tal manera tals actes, y 
no podia sinó home sofferir tals dolors y penes. Y per ço diu Esaïes: «Qui serà aquell 
qui la sua generació narrar puga?»

Diu sant Gregori: «Prengam exemple ab quina solicitut los sants hòmens la humilitat 

guarden: quand saben alguna cosa, pensen lo que no saben, perquè del que saben no 
s’exalcen. Si alguna virtut tenen, pensen quantes són les que no te- {75a} nen; y la que 
tenen, que no és en aquell grau que tenir la porien, y a la fi, que no és sua, mas del 
Senyor qui la dóna. Y si algun bé tenen, recorden ab quantes mals lo acompanyen, y si 
mals no tenen, que·ls tendrien si la divina gràcia no·ls defenia. Y sien certs tots los de la 

present vida que, si virtuts sens humilitat congreguen, pols davant gran vent leven.»

[13. DE  L’ANUNCIACIÓ DEL  BAPTISME DE  CRIST]

Y diu més lo santificat Baptista: «Ell vos batejarà no solament en aygua, mas en lo 
Sperit Sant y foch.» Diu foch perquè sovint en la primitiva Sgleya aparia sobre los 

 Joan] Johan B. Seguim V.  |  gran] gràcia B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «homo quantumcumque magnus» 
(VCC, 84b).  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   narrar] narra B. Seguim V.  |   guarden] guardem B. Seguim V.  |  
quand] quant B. Seguim V.  |   santificat] santtificat B. Seguim V.

- Qui ... puga] Is 53, 8: De angustia, et de judicio sublatus est. Generationem ejus quis enarrabit? quia 
abscissus est de terra viventium: propter scelus populi mei percussi eum.  |  - Ell ... foch1] Mt 3, 11: Ego 
quidem baptizo vos in aqua in poenitentiam: qui autem post me venturus est, fortior me est, cujus non sum 
dignus calceamenta portare: ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto, et igni. Veg. també Lc 3, 16 i Mc 1, 8.

 sua gràcia]  Om.: «Per hoc ostendit etiam Joannes ipsis Pharisaeis, quod officium alienum non usurpabat; sed 
tantum suum proprium officium, scilicet praecursoris, exercebat» (VCC, 94b).  |  - Però ... penes]  Cfr. la 
traducció de Corella amb el text llatí, que sembla una recreació feta a partir de sant Gregori Magne, Homiliae 
in evangelia, l.I, homilia VII (PL 76, cols. 1101C-1102A): «Unde secundum Gregorium, allegorice per 
calceamentum, humanitas; per pedes, deitas; per corrigiam, unio calceamentorum, scilicet animae et corporis 
ad deitatem, intelligi potest; quia nec ipse Joannes, nec aliquis alius sufficiens est, vel potest mysterium et 
modum illius ineffabilis unionis duarum naturarum, scilicet divinae et humanae, qua Verbum caro factum est, 
explicare vel aperire, cum haec unio tanta esset, quod hominem Deum, et Deum hominem faceret» (VCC, 
94b). Com es pot apreciar, la traducció de Corella inverteix l’ordre en què apareixen en la VCC els dos 
primers elements de l’al·legoria: situa en primer lloc «lo peu», que fa referència a la divinitat, i en segon lloc 
«la çabata», que fa referència a la humanitat, possiblement per ressaltar la major dignitat del primer element.  |  
 puga]  Om.: «Quasi diceret: Nullus et dignus» (VCC, 94b).  |  - Diu ... leven]  Sant Gregori Magne, 
Homiliae in evangelia, l.I, homilia VII (PL 76, cols. 1102A-11o3A).  |   si ... leven]  Cfr. la traducció rimada i 
de caràcter proverbial que ofereix Corella amb el text llatí: «Qui enim sine humilitate virtutes congregat, 
quasi in vento pulverem portat» (VCC, 94b).  |   foch]  Om.: «gratiam Spiritus Sancti, et charitatis 
conferendo, quod non potest facere, nisi Deus» (VCC, 94b).  |  18-366,2 Diu ... cenacle]  Cfr. amb l’original llatí 
la traducció de Corella, confegida amb llibertat: «In Baptismo enim Christi, confertur gratia Spiritus Sancti, et 
per ipsum ignis charitatis, si debite suscipiatur vel obex non ponatur. Baptismus autem Joannis ista non 
conferebat, sed Baptismum Christi significabat, et ad ipsum disponebat» (VCC, 94b).





batejats senyal de foch visible, axí com sobre los apòstols lo dia de Pentecosta en lo 
cenacle.

Diu sant Crisòstom: «Altre era lo baptisme del Baptista, y altre lo baptisme que·l 
Senyor celebrava: lo de Johan solament lavava; lo del Senyor sanctifica y dóna la gràcia, 
y ab foch del Sperit Sant encén de caritat les penses, crema les sutzietats de les culpes y 

fa munda la nostra ànima.»
Diu Beda: «Cada dia en lo Sperit Sant lo Senyor nos bateja: no solament quand en les 

fonts del sagrament del baptisme nos lava en remissió de nostres culpes, mas quand per 
la gràcia del mateix Sperit Sant encén la nostra ànima en amor sua y del prohisme.»

[14. DELS FETS DE  CRIST EN  LA SEGONA VINGUDA]

Aprés que ha testificat del primer adveniment del Senyor, lo Baptista encara del 

segon testifica, perquè, tement, attents stiguen, y per al primer se preparen, dient: «En la 
mà de aquest és la pala de la era, ab la qual en alt lo forment y la palla alcen, y lo vent 
se’n porta la palla, y axí lo forment se neteja»; quasi dient: «En la sua mà és lo juhí y 
potestat que los bons dels mals separe, que lo Pare a ell, Fill, ha donat la potestat 
judiciària, y perfetament netejarà y purgarà en la fi la sua era, qui és la santa Sgleya, en 

la qual de present los mals e los bons ensemps mesclats viven. Seran separats en lo final 
Juhí los huns dels altres.

»Y congregarà lo forment, qui són los bons, qui per lo forment còngruament se deuen 
entendre, perquè dins són blanchs per innocència y mundí- {75b} cia, defora vermells 
per paciència, pesats per gravitat de bones obres, vianda a Déu en odorant sacrifici 

quand lo pa en lo seu cors se transubstancia, y a les nostres ànimes saborosa. 

 stiguen] stinguen B. Seguim V.  |   porta] portat B. Seguim V.  |   vermells] vermelles B. Seguim V.

-, En ... inextinguible] Lc 3, 17: cujus ventilabrum in manu ejus, et purgabit aream suam, et congregabit 
triticum in horreum suum, paleas autem comburet igni inextinguibili. Veg. també Mt 3, 12.  |  - lo ... 
judiciària] Jn 5, 22: Neque enim Pater judicat quemquam: sed omne judicium dedit Filio.

- Diu ... ànima]  Per bé que el text llatí i la traducció corellana coincideixen a atribuir aquest passatge a sant 
Joan Crisòstom, la font és, en realitat, sant Cromazi d’Aquileia, Tractatus XI (CCSL 9A, 11, 75-77).  |  
- Diu ... prohisme]  Beda el Venerable, In Marci evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 0138A).  |  
 prohisme]  Om.: «Est ergo Baptismus fluminis in aqua; flaminis, in poenitentia; sanguinis, in martyrio» (VCC, 
95a).  |   perquè ... preparen]  Cfr. amb el text llatí: «auctoritate et ministerio judicii Christum commendando, et 
populis comminando» (VCC, 95a).   |  11-12 En ... era]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: 
«Cujus ventilabrum in manu ejus. Ventilabrum, a ventilandis paleis dictum est, et est instrumentum quo in 
Palaestina solebat purgari bladum, et est factum sicut pala» (VCC, 95a).  |  - quasi ... altres]  Cfr.  amb 
l’original llatí, que el traductor valencià abreuja: «Joannes ergo metaphorice loquens, per ventilabrum, 
intelligit discretionem justi examinis, seu divinum judicium, et potestatem discernendi bonos a malis, sicut 
ventilabro dividuntur grana a paleis, et fructuosa ab infructuosis, quod est in manu, id est in potestate et 
arbitrio ejus, quia judicandi officium sibi traditum est a Patre, quia omne judicium dedit Filio [Jn 5, 22]. 
Subdit ergo: Et permundabit, id est perfecte mundabit, et purgabit in futuro aream [Lc 3, 17], id est Ecclesiam 
suam a paleis, in qua nunc grana cum paleis, id est boni cum malis, commixti sunt; sed in judicio 
separabuntur ab eis» (VCC, 95a).  |   forment]  Om.: «modo pluribus locis dispersum» (VCC, 95a).  |  
- pesats ... saborosa]  Cfr. la traducció de Corella, que s’allunya de la VCC, amb el text original: «graves 
moribus, utiles sermonibus, multiplicabiles aliorum conversionibus» (VCC, 95a).





Congregarà lo forment en los seus horons, que són los celestials habitacles. La palla, qui 
són los mals, laugers per supèrbia, grochs per enveja, fràgils per ira, cechs per avarícia, 
infructuosos per perea, vils per carnal concupicència, cremarà en lo foch inextinguible.» 
Y moltes vegades la divina justícia encara de present purga la sua Sgleya dels mals, dels 
quals fa grans sentències per redificar los seus pobles, qui stan scandalizats de les sues 

grans culpes.
Diu lo evangeli: «Moltes altres coses exhortant y ensenyant anunciava y prycava 

Johan als pobles», hon se mostra que totes les paraules y obres de Johan no són scrites, 
mas poques en respecte de moltes, axí com del Senyor diu lo evangelista.

[15. DE  LA MANERA  DE VIURE , PREDICAR  I  FRUCTIFICAR  QUE  DÓNA 
JOAN,  MORALMENT]

Moralment, lo santificat Johan dóna forma de viure, forma de doctrina, forma de 

fructificar en los prohismes. Fon la sua vida austera quant a les viandes, dura quant a les 
vestidures, aspra quant al desert hon vivia; la sua doctrina, verdadera, parlant de Déu, de 
si mateix y del prohisme; les sues obres, fructíferes, que molts y de diverses condicions 
y oficis convertia. En la vida fon exemple als religiosos, als doctors en la doctrina, als 
prelats en les obres. Si fosen tals los qui de present preÿquen, tota Jerosolima, que són 

los religiosos, tota Judea, qui són los clergues, y tota la regió altra, qui són los lechs y 
pobles, vendrien a confesar les sues culpes, y Jesús hi vendria a donar-los la sua gràcia.

[16. DE  BETÀNIA]

Per major claredat de la història, scriu lo loch lo evangelista, dient: «Foren fetes 
aquestes coses en Bethània, dellà lo Jordà, hon Johan batejava.»

Diu sanct Crisòstom: «No en casa, no en amagat a Jesús denuncià, mas a les jordanes 

ribes, enmig de la gran multitud que venia al baptisme.»

 infructuosos] infructnosos B. Seguim V.  |   redificar] redificiar B. Seguim V.  |   prycava] preÿcava B. Seguim 
V.  |   santificat] sanctificat B. Seguim V.  |   confesar] confessar B. Seguim V.  |   en] om. B. Seguim V.

- Moltes ... pobles] Lc 3, 18: Multa quidem et alia exhortans evangelizabat populo.  |  - Foren ... 
batejava] Jn 1, 28: Haec in Bethania facta sunt trans Jordanem, ubi erat Joannes baptizans.

 horons]  Recipient gran, cilíndric i generalment bombat, fet de palma o d’espart, que serveix per a guardar el 
gra i altres llegums (DCVB, s.v. oró).  |   cechs]  Llegiu «secs».  |   cremarà ... inextinguible]  Cfr. amb el text llatí: 
«comburet igne, gehennae, inextinguibili, et poena sensibili» (VCC, 95a).  |  - Y ... culpes]  Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb l’original llatí: «In hac etiam praesenti vita, Dominus Ecclesiam purgat, dum ob 
manifesta peccata, perversi et mali de Ecclesia per sententiam ejiciuntur, vel per mortem de hac vita 
abscinduntur; sed haec purgatio in fine perficietur, quando per Angelos de regno suo, omnia scandala 
colligentur. Vel modo mundat, discernendo merito, non numero; sed tunc et numero et merito» (VCC, 95a-
b).  |  - que ... convertia]  Cfr. amb el text llatí: «quia multos vocando, baptizando, et rectificando» (VCC, 
95b).  |   vendrien ... gràcia]  Cfr. amb l’original llatí: «venirent confitentes peccata sua, tam venialia, quam 
mortalia, veniret et Jesus cum eis, ad sanctificandum eos, et verbo, et remedio, et exemplo» (VCC, 95b).  |  
- Diu ... baptisme]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 17 (al. 16), 1  (PG 59, col. 107).





En Bethània, que se inter- {75c} preta «casa de obediència», batejava lo Baptista, 
mostrant que denunciava aquell qui, fet obedient al Pare, venia per pendre la mort per 
rembre natura humana, y perquè aprenguen los hòmens que si del pecat original ésser 
absolts desigen, qui per inobediència del primer nostre pare en nosaltres devallà, y de 
totes les actuals culpes, sien obedients als sagraments de la santa Sgleya, dels quals és lo 

primer lo baptisme, y als manaments de la sacrosanta ley evangèlica.
Hi devem atendre que eren dos Bethànies: la una a les faldes de[l] mont Olivet, que 

una legua de Jerusalem dista, hon Làzer cobrà la vida; l’altra, dellà lo flum Jordà, a la 
riba del riu situada, en la sort dels dos tribs y mig que dellà lo riu se poblaren, de 
Jerusalem una jornada. Y ací batejava lo Baptista, en los confins y térmens de la terra 

dels gentils y de Judea. Y dellà lo Jordà batejava, que més dels gentils que dels juheus 
vengueren a la santa Sgleya per a pendre lo baptisme.

ORACIÓ

Beatíssim Johan, precursor de Jesús, araut y trompeta, amich del spòs, veu de la 
divina Paraula, qui has mereixcut denunciar la consolació y alegria de la redempció 

nostra: humilment te suplique, per les tues pregàries y mèrits, en lo conspecte de Jesús, 
Déu y Senyor nostre, impetres a mi, miserable, que purgada la mia ànima de vicis hi de 
virtuts ornada, seguint les tues amonestacions salutíferes, aparelle en mi al Senyor la 
carrera, y faça en mi dretes les sues vies, perquè en lo final Judici, quand devallarà a fer 
munda la sua sancta Sgleya y separarà lo forment de la palla, entre·ls grans del forment 

dels seus elets mereixca trobar-me, y, ab ells, en los celestials horons, per la sua infinida 
misericòrdia, los sants àngels me stogen. Amén.

 absolts] asolts B. Seguim V.  |   sien] siem V. Seguim B.  |   baptisme] batisme B. Seguim V.  |   santa] sancta B. 
Seguim V.  |   trompeta] tropeta V. Seguim B.  |   conspecte] conspete B. Seguim V.  |   quand] quant B. 
Seguim V.

- sien ... evangèlica]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «submisso corpore, et credulo corde, 
Baptismi sacramentum suscipere, et per obedientiam fidei, omnes ab Baptismum pervenire debent, et ut 
significetur, quod baptizatis obedientia convenit» (VCC, 95b).  |   en ... mig]  És a dir, en el territori de les dues 
tribus (DCVB, s.v. sort).   |   Judea]  Om.: « ut his et illis ostenderetur Baptismus communis» (VCC, 95b).  |  
 araut ... trompeta]  Cfr. amb el text llatí: «praeco Judicis» (VCC, 95sc).  |  - en ... stogen]  Cfr. amb el text 
llatí: «et in horreum coelestis mansionis cum eis reponi» (VCC, 95sc).  |   me stogen]  Em guarden, em 
conserven (DCVB, s.v. estojar).



DE  PENITÈNCIA. CAPÍTOL XX

[1. DELS DOS ACTES QUE  REQUEREIX  LA PENITÈNCIA]

{75d} Perquè havem parlat de penitència, per la qual lo Regne del cel a nosaltres se 
apropinqua y la via del Senyor se aparella, no serà inconvenient hun poc hi allarguem la 
ploma. Amor de Déu y oy del pecat són lo principi de verdadera penitència, que·l 

pecador dels passats pecats se dolga, y ab ferma voluntat nunqua pecar prepose. Sens 
aquests dos actes no pot ésser verdadera penitència, que sens ells lo Senyor no dexa les 
culpes, ni lo sacerdot les pot absoldre.

Diu sant Bernat: «És la verdadera penitència de continu haver dolor de les passades 
culpes, les quals axí deu plànyer que prepose no obrar tals actes, que aprés los haja 

plànyer. Scarnidor y no verdader penident és aquell qui penedint obra tals actes dels 
quals és mester que·s penida. Donchs, si penident verdader te nomenes, cessa y no 
peques, y pecar més avant no vulles, que vana és la penitència que següents culpes la 
ensutzien.»

Diu sant Gregori: «Fer penitència és plorar les passades culpes y no tornar a obrar les 

plorades, que aquell qui les culpes plora y plorant a peccar torna, o fengeix la penitència 
o la ignora.»

Diu sant Agostí: «Los plors de penitència res no aprofiten si als pecats tornes; no val 
res demanar vènia de les culpes si tornes a fer males obres. No és possible que ab veritat 
te penides hi en los actes dels quals te penits perseveres. Si vènia demanes, muda la 

vida; si no la mudes, si los pecats no dexes, scarneix[es] la divina paciència. Com és ver 
que·t penides, si de pecar no·t dexes?»

 pecat] peccat B. Seguim V.  |   aquell] aquells B. Seguim V.

- no ... ploma]  Corella tradueix amb aquesta expressió, tan recurrent en la seua obra, aquest fragment del 
text llatí: «nunc consequenter de ipsa aliquantulum latius videamus» (VCC, 95a).  |  - Diu ... ensutzien]  
Autor incert (Sant Bernat de Claravall?), Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis, c.IV: De 
praemio patriae coelestis (PL 184, cols. 0493D-0494A).  |  - Diu ... ignora]  Sant Gregori Magne, 
Homiliae in evangelia, l.II, homilia XXXIV (PL 76, col. 1256B).  |  - Diu ... dexes]  Cfr. amb el text de la 
VCC la traducció de Corella, que abreuja i s’allunya de l’original llatí: «Unde etiam Augustinus: “Inanis est 
poenitentia, quam sequens, coinquinat culpa. Nihil prosunt lamenta, si replicantur peccata. Nihil valet a malis 
veniam poscere, et mala denuo iterare.” Et iterum: “Poenitentes, poenitentes; si tamen estis poenitentes, et 
non irridentes, mutate vitam, reconciliamini. Poenitentiam agis, genu figis, et rides; subsannas patientiam Dei. 
Si poenitens es, poenitet te, si non poenitet, poenitens non es; si ergo poenitet, cur facis quod male fecisti? Si 
fecisse poenitet, noli facere; si adhuc facis, poenitens non es”» (VCC, 96a). No hem localitzat la primera part 
d’aquest fragment en l’obra de sant Agustí, però sí que figura atribuïda al bisbe d’Hipona en Pere Llombard, 
Sententiarum, l.IV, distinctio XIV: De poenitentia (PL 192, col. 0869). Per a la segona part de la citació, veg. 
Sant Agustí (autor incert), Sermones ad populum, classis V: Sermones dubii, sermó CCCXCIII: De 
poenitentibus (PL 39, col. 1713).





[2. D’AQUELLS QUE  HAN DE  FER  PENITÈNCIA]

Tres spècies de penitència sant Agostí posa. La primera, de aquells qui fora de la 
religió cristiana, regoneixent la sua culpable vida, vénen al sagrament del baptisme. Y 
perquè atenguen la gràcia, y de tots los pecats vènia, és mester que de tots los pasats 
pecats se peniden, y viure en nova {76a} vida preposen. Sols los infants, perquè de 
propis actes no tenen culpa, reben la gràcia en la fe de aquells qui·ls bategen.

La segona és de aquells qui, ab tot que porten perfeta y santa vida, recelant y 
coneixent la infirmitat pròpia, les inclinacions males, los subtils laços del diable, la 
repugnància de la carn infecta, la misèria de la present vida, exili de nostra pàtria, de 
continu com a tortres ploren y gemequen. Coneixen y recelen lo perill que en aquest 
món peregrinant porten; consideren y recorden com molts de alta vida són cayguts y 

finalment morts en terribles culpes, entre·ls quals fon lo apòstol Judes.
La terça spècie de penitència és de aquells qui trencant los divinals preceptes aprés 

del baptisme han offés la magestat divina. Y per ço, lo penident dins si una judicial 
cadira pose, davant la qual tremolant comparega. Acuse’l la sua memòria, testifique la 

- Tres ... bategen]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant 
Agustí, Sermones ad populum, classis IV: De diversis, sermó CCCLI: De utilitate agendae poenitentiae, I, 
c.II (PL 39, col. 1537): «De quibus autem poenitentia sit agenda, notat idem Augustinus, dicens: “Tres sunt 
actiones poenitentiae. Una est quae novum hominem parturit, donec per Baptismum salutare, omnium 
praeteritorum fiat ablutio peccatorum. Omnis enim qui jam suae voluntatis arbiter constitutus est, cum accedit 
ad sacramenta fidelium, nisi eum poeniteat vitae veteris, novam inchoare non potest. Ab hac poenitentia, soli 
parvuli, cum baptizantur immunes sunt, nondum enim uti possunt libero arbitrio; quibus tamen ad 
consecrationem remissionemque originalis peccati, prodest eorum fides a quibus offeruntur, ut quascumque 
maculas delictorurn, per alios ex quibus nati sunt, contraxerunt, aliorum etiam interrogatione et responsione 
purgentur. Ceterorum hominum nullus transit ad Christum, ut incipiat esse quod non erat, nisi poeniteat eum 
fuisse quod erat”» (VCC, 96a).  |  - La ... Judes]  Sant Agustí, op. cit., c.III (PL 39, cols. 1537-1541). Cfr. la 
traducció de Corella, que s’allunya del text de la VCC, amb l’original llatí: «Altera vero poenitentia est, cujus 
actio per totam istam vitam, perpetua supplicationis humilitate subeunda est. Primo, quia nemo vitam 
aeternam desiderat, nisi eum vitae hujus temporalis poeniteat. Quis dubitet, in quacumque temporali felicitate 
versemur, poenitere tamen nos debere hujus vitae, ut ad illam incorruptionem tota aviditate curramus? Quis 
ergo festinat atque exoptat ad patriam remeare, nisi quem peregrinationis suae poenitet? Quis itaque sanae 
mentis non ingemiscit, cui non per poenitentiam sic esse displiceat? Deinde multa sunt peccata, quae quamvis 
singula non lethali vulnere ferire sentiantur, tamen simul omnia congregata, quae plura sunt necant, nisi 
medicamento quotidianae poenitentiae desecentur. Quisquis itaque si diligenter attendit, satis intelligit cum 
quanto periculo peregrinetur a Domino» (VCC, 96a).  |  -, La ... peques]  Sant Agustí, op. cit., c.IV 
(PL 39, col. 1542) i c.V (PL 39, col. 1548). Cfr. amb l’original llatí, que el traductor valencià resol també amb 
llibertat: «Tertia actio poenitentiae est, quae pro illis peccatis subeunda est, quae Legis decalogus continet. In 
hac ergo poenitentia majorem in se quisque severitatem debet exercere, ut a se ipso judicatus, non judicetur a 
Domino. Adscendat itaque homo adversum se tribunal mentis suae, constituat se ante faciem suam. Atque ita 
constituto in cordis judicio, adsit accusatrix cogitatio, testis conscientia, carnifex timor. Inde quidam sanguis 
animi confitentis per lacrymas profluat. Postremo, ab ipsa mente talis sententia proferatur, ut se indignum 
homo judicet participatione Corporis et Sanguinis Domini, ut qui separari a regno coelorum timet, per 
ultimam sententiam summi judicis; per ecclesiasticam disciplinam a sacramento coelestis panis separetur. 
Judicet ergo seipsum homo in istis; voluntatem dum potest, et mores convertat in melius, ne cum jam non 
potuerit, etiam praeter voluntatem, a Domino judicetur. Sed si jam de sanitate desperans, addis peccata 
peccatis, sicut scriptum est: Impius cum in profundum venerit peccatorum, contemnit [Pr 18, 3]. Noli 
contemnere, noli desperare, clama de profundis etiam ad Dominum. De tali profundo, Ninivitae clamaverunt, 
et propitiationem invenerunt. Faciliusque est evacuata comminatio prophetiae, quam humiliatio poenitentiae. 
Quidquid enim feceris, quaecumque peccaveris, adhuc in hac vita es, unde te omnino, si sanare nollet, 
auferret. Cur ergo ignoras, quia patientia Dei ad poenitententiam te adduxit? haec Augustinus» (VCC, 96a-b).





consciència, sia lo bochí temor del divinal judici, y sien les làgremes la sanch de la sua 
offerta y sacrifici. Y justament contra si mateix sentencie com del nom de cristià és 
indigne, y digne de les eternes penes. Y pense, com si present los seus ulls ho mirassen, 
que stà a la part sinestra, a la vall de Josafat, davant lo Jutge. Cride y reclame, y la 
divina misericòrdia invoque. Y no desespere, ni tarde en convertir-se, ab temor de la 

hora incerta de la present perillosa vida; los pecats dexe, a la Sgleya córrega, de la vall 
de Josafat al mont de Calvari puge. Trobarà en la creu lo Jutge, que dels seus pecats 
porta les penes. No u allargue ni spere, perquè la mort no l’asalte, aprés la qual, si en 
pecat lo troba, no porà pujar al mont de Calvari, mas en la vall de Josafat és forçat que 
spere la trista, spantable, dolorosa sentència.

Y guarda la gravitat de pecats en tan fundo abís no·t porte que no vulles recórrer a 
penitència, y menysprehes los remeys y camins de atényer vènia. Y encara que los teus 
pecats greus no sien, d’ells no t’obli- {76b} des. Pensa que·n la oració del paternòster, 
en la qual, si est cristià, cada dia lo Senyor pregues que les tues culpes te dexe, donchs 
cada dia peques. Diu sant Agostí: «No deu lo cristià oblidar lo remey de les laugeres 

culpes, ni desesperar per les greus y pesades.»
Diu sant Gregori: «No y ha peccat, per chich que sia, que no·s faça gran si·l 

continues, que lo pecat que no·s desfà ab penitència ab lo seu pes en altre major te 
derroca.»

Diu sanct Ambròs que hun chich pecat que scientment se cometa pesa més que tota la 

mundana màchina.

 sia] si B. Seguim V.  |   indigne] indigue B. Seguim V.  |   Josafat] Josefat B. Seguim V.  |   spere] speren B. 
Abreviatura sobrera.  Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.

 fundo]  Profund, pregon (DCVB, s.v. fundo).  |  - Diu ... pesades]  Cfr. la traducció lliure de Corella, que 
atribueix per error aquest fragment a sant Agustí (a partir de la fórmula de tancament «haec Augustinus» de la 
citació anterior), amb el text llatí, en què no consta aquesta atribució: «Non solum ergo de magnis, sed et de 
parvis peccatis, ut dictum est, quotidiana poenitentia est agenda, et quamvis parva videantur, non tamen 
propter hoc sunt negligenda» (VCC, 96b).  |  - Diu ... continues]  No hem localitzat en l’obra de sant Gregori 
aquesta primera part de la citació, que, d’altra banda, figura en De vera et falsa poenitentia ad Christi 
devotam, c.VIII (PL 40, col. 1119), obra d’atribució dubtosa, tot i que adscrita tradicionalment a sant Agustí 
d’Hipona.  |  - que1 ... derroca]  Aquesta segona part de la citació sí que consta en sant Gregori Magne, 
Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, part V, l.XXV, C. IX (PL 76, col. 0334B).  |  - Diu ... 
màchina]  Aquest passatge, que no hem pogut localitzar entre la producció ambrosiana, figura en Honori 
d’Autun, Elucidarium sive dialogus de summa totius christianae theologiae, l.II (PL 172, col. 1135B).





Diu sanct Agostí: «Dels pecats mínims no menysprehem fer penitència, que molts 
pecats chichs fan una gran culpa, axí com moltes gotes una gran basa. Algun peccat, per 
gran que sia, si·t penits, no·t pot noure, y lo chich se fa gran si no·l dexes.»

[3. COM LA PENITÈNCIA S’HA DE FER SENSE DILACIÓ]

Devem encara ab gran solicitud atendre lo gran perill que encorren aquells qui stant 
en pecat alarguen venir a penitència. Diu sant Agostí: «No és tant perill que enmig de 

set enemichs dormes com si stàs dispert ab una sola mortal culpa. Promet lo Senyor 
vènia als qui·s peniden, però no·ls asegura una hora de vida.»

Diu sant Agostí: «Si algú, constituhit en necessitat extrema, que ja de la vida 
desespera, vol pendre lo sagrament de penitència, hi·l pren hi l’absolen, y axí de aquest 
món passa, yo us atorgue que no li negam lo que demana, però yo us confesse que no 

stime que segur se’n vaja. Aquell qui fins al darrer punt allarga de fer penitència, yo no 
l’asegure que ell segur de aquest món se parteixca. Donchs, què diré? Irà a les infernals 
penes? Ni dich que vaja a la eterna glòria. Penitència li done, seguretat no li done. Dexa 

 sant] sanct B. Seguim V.

- Diu ... dexes]  Sant Agustí d’Hipona, In Epistolam Joannis ad Parthos tractatus, tractat I (PL 35, 
col. 1982). Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Unde et Augustinus: “Sed ista levia quae 
dicimus, noli contemnere; si contemnis, quando appendis, expavesce; quando numeras levia, multa faciunt 
unum grande. Multae guttae implent flumen; multa grana faciunt massam” haec Augustinus» (VCC, 96b).   |  
 dexes]  A continuació, Corella omet el fragment següent: «Non itaque levia sunt contemnenda, nec propter 
gravia est desperandum. Quia, ut ait idem Augustinus, nullum peccatum criminale est, dum displicet; nullum 
veniale, dum placet (VCC, 96b). El passatge, que no hem pogut localitzar en l’obra augustiniana, figura 
atribuït al bisbe d’Hipona en Hug de sant Víctor (autor incert), Posteriorum excerptionum libri tredecim 
continentes utriusque testamenti allegorias, Allegoriae in evangelia et epistolas Pauli, l.II, c.XVI (PL 175, 
col. 0791A).  |  - Devem ... penitència]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Agenda est autem 
poenitentia sine dilatione, et dum possumus, ne subito praeoccupati, quaeramus spatium poenitentiae, et 
invenire non possimus» (VCC, 96b).  |  - Diu ... vida]  Pròsper d’Aquitània, Sententiae delibatae ex 
Augustino, LXXI: De acceleranda conversione (PL 45, col. 1865). Cfr. la traducció de Corella amb l’original 
llatí: «Unde Augustinus: “Remedia conversionis ad Deum, nullis sunt cunctationibus differenda, ne tempus 
correctionis pereat tarditate. Qui enim poenitenti indulgentiam promisit, dissimulanti diem crastinum non 
spopondit”» (VCC, 96b). La frase que inicia la citació de sant Agustí en la traducció de Corella apareix més 
endavant en l’original llatí (veg. nota en p. 373,3-11).  |  -, Diu ... dexen]  Cfr. amb el text llatí la 
traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Agustí d’Hipona, Sermones ad populum, 
Classiis V: Sermones dubii, sermó CCCXCIII: De poenitentibus (PL 39, cols. 1714-1715): «Et iterum: “Si 
quis autem positus in ultima necessitate aegritudinis suae voluerit accipere poenitentiam, et accipit, et mox 
reconciliatur, et hinc vadit, fateor vobis, non illi negamus quod petit, sed non praesumimus quia hinc bene 
exit. Non praesumo, non vos fallo, non praesumo. Fidelis bene vivens securus hinc exit; baptizatus ad horam, 
securus hinc exit; agens poenitentiam ad ultimum, et reconciliatus; si securus hinc exit, ego non sum securus. 
Unde securus sum, et do securitatem; unde non sum securus, poenitentiam dare possum, securitatem dare non 
possum. Non dico, damnabitur; sed nec dico, liberabitur. Vis te dubio liberare? Vis, quod incertum est, 
evadere? Age poenitentiam, dum sanus es. Si enim agis veram poenitentiam dum sanus es, et invenerit te 
novissimus dies currentem ut reconcilieris; si sic agis, securus es, quia egisti poenitentiam eo tempore, quo et 
peccare potuisti. Si autem tunc vis agere poenitentiam, quando jam peccare non potes, peccata te dimiserunt, 
non tu illa. Duae res sunt, aut ignoscitur tibi, aut non ignoscitur. Quod horum tibi sit futurum, ego nescio. 
Ergo dimitte incertum, et tene certum” haec Augustinus» (VCC, 96b).





la via perillosa, pren la segura. Si vols que t’assegure, en sanitat fes penitència, que si al 
temps que no pots pecar fas penitència, tu los pecats no dexes, mas los pecats te dexen.»

Y axí, molt tard en los extrems de la vida és verdadera la penitència, que moltes 
causes hi concorren que la fan {76c} infructuosa. Y si·s peniden, que és molt diffícil, 
temor de la pena y no amor de la bondat divina los porta a stèril penitència. No speres, 

donchs, per a la fi la tua penitència, que folla cosa és viure en tal vida que la mort 
descuydat te asalte. No fies de edat de joventut, de complexió bona, que molt tard o 
nunqua algú mor per vellea, mas per accident de pestilència, febra o malaltia, o mort 
inopinada, que a tots en qualsevol edat asalta. La vana sperança de larga vida a molts 
engana, y la penitència que en aquesta vida speraven, dins en los inferns eternament la 

ploren.
O, follia que no·s pot explicar ab paraules: que en lo temps que tenim en aquesta 

present vida per a guanyar sens dubte la glòria eterna o les infernals eternes penes, 
sperem a la mort delliberar de tan ardu negoci! Si anam en terra stranya, aparellam tot lo 
que és mester per al camí ab suma diligència, aseguram-nos de tots los perills que 

asegurar se poden, y si de tots podíem, no restaria per treball y diligència nostra; y per 
anar al celestial Regne, y per asegurar-nos de les infernals penes, no volem, com stam 
en lo port, asegurar lo nostre viatge. Com no pensam què donaria una infernada ànima 

 perillosa] perilllosa B. Seguim V.  |   pecar] peccar B. Seguim V.  |  pecats] peccats B. Seguim V.  |   infructuosa] 
infrutuosa B. Seguim V.  |   nunqua] nunquan B. Seguim V.  |  mas] mss B. Seguim V.  |   a] om. B. Seguim V.  |  
 follia] folia B. Seguim V.  |   sperem] speren B. Seguim V.  |   treball] traball B. Seguim V.  |   asegurar-nos] 
asegura-nos B. Seguim V.  |  stam] stan B. Seguim V.

- Y ... ploren]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Ideo autem Augustinus dubitat de his qui 
poenitent in extremis, quia tales potius videntur poenitere timore poenae, quam amore justitiae, et ideo eorum 
poenitentia videtur esse dubia. Non ergo tardes vel dissimules, in sanitate poenitentiam agere, et cito peccati 
onus deponere. Quia, ut ait Augustinus, stultum est in illo statu vivere, in quo quis non audet mori. Et 
audacior est, qui cum uno peccato mortali dormit, quam qui cum septem hostibus. Saepe quidem promittunt 
sibi homines vitam longam, ex eo quod sunt juvenes, vel bonae complexionis, aut fortes; nescientes quid 
surperventura pariat dies, nec attendentes quod raro quis moritur morte naturali, sed frequenter ex 
accidentibus: puta febre, apostemate, et hujusmodi, vel quandoque morte improvisa et casuali, et tamen 
creditur quod quilibet in statu meliori moritur» (VCC, 96b-97a).  |   inopinada]  Inesperada, impensada (DCVB, 
s.v. inopinat).  |   ploren]  A continuació, Corella omet aquest passatge del text llatí, integrat per tres citacions 
patrístiques d’Hug de sant Víctor, sant Joan Crisòstom i sant Agustí d’Hipona: «Unde Hugo de sancto 
Victore: “Sciendum quod nec justus, nec impius, nec puer, nec senex ante solvuntur a corpore, quam sint in 
illo puncto bonitatis, vel malitiae, ultra quam si semper viverent, nunquam transirent” haec Hugo. Sed propter 
vanam longae vitae spem, multi decipiuntur, et poenitentiam quam expectant, non consequuntur. Unde 
Chrysostomus: “Nihil tantum decipit homines, quantum vana spes longioris vitae.” Et Augustinus: “Experti 
sumus multos expirasse, expectantes reconciliari”» (VCC, 97a). No hem pogut localitzar les fonts dels 
passatges d’Hug de sant Víctor i de sant Joan Crisòstom. El fragment de sant Agustí d’Hipona està pouat de 
Sermones ad populum, Classis V: Sermones dubii, sermó CCCXCIII: De poenitentibus (PL 39, col. 1713).  |  
-, O ... perdona]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 97a).





per hun poquet spay?; que meritòriament, axí com en la present vida, pogués dir: 
«Senyor, les mies culpes per la tua preciosa sanch me perdona.»

[4. DE  LES TRES PARTS  DE LA  PENITÈNCIA]

Són tres parts de penitència: contrició de cor, confessió de boca, satisfactió de obres. 
Diu la Sacra Scriptura que tallem lo nostre cor, no les nostres vestidures, confessem les 

 satisfactió] satisfació B. Seguim V.

 tallem ... vestidures] Jl 2, 13: Et scindite corda vestra, et non vestimenta vestra; et convertimini ad Dominum 
Deum vestrum, quia benignus et misericors est, patiens et multae misericordiae, et praestabilis super 
malitia.  |  4-375,1 confessem ... culpes] Jm 5, 16: Confitemini ergo alterutrum peccata vestra, et orate pro invicem 
ut salvemini: multum enim valet deprecatio justi assidua.

 perdona]  Corella omet tot seguit un llarg passatge del text llatí que es correspon amb els apartats quart 
(«Poenitentiae tempus non praetermittendum») i cinqué («De purgatorii poena») de l’ed. Rigollot. Reproduïm 
a continuació el text ignorat pel traductor valencià: «Et posito quod homo certus esset de vita longa, adhuc 
tamen poenitentia non esset usque ad senectutem et senium prolonganda; quia tunc invalidi sunt homines ad 
laborem, et vix in his aetatibus reperitur quis, qui se a peccatis quae consuevit, evellat per poenitentiam. 
Optimum ergo consilium, summa prudentia, et maxima providentia in hoc consistit, ut per veram 
contritionem, et puram ac integralem confessionem, et per satisfactionem condignam, homo sanus et fortis se 
disponat, cunctaque noxia, eum a salute aeterna retrahentia ac impedientia projiciat, et se jugiter omni 
tempore sic teneat, ac si hodie vel cras, vel ad longius in hac septimana, discessurus sit de hoc mundo. In 
extremo quippe vitae suae potest homo poenitere, quia usque tunc potest peccare, et ergo usque tunc potest de 
peccatis, per divinam misericordiam, consequi veniam; quia misericordia Dei vincit humanam malitiam. Sed 
talis poenitentia tarda, raro est vera et fructuosa; quia in ea non habetur distinctiva et sufficiens de peccato 
displicentia. Contritio enim sufficiens requiritur quod peccatum dimittatur; sed vehemens passio, et dolor in 
parte sensitiva, qualem habent communiter illi in articulo mortis, impedit in poenitente usum rationis, ne bene 
deliberet de peccatis. De poenitentia ergo injuncta, aut voluntarie assumpta, gaude, et Deo gratias age, qui te 
ad eamdem decrevit misericorditer expectare; non sis ingratus, quia hodiernum diem habes, in quo corrigaris. 
Heri malus fuisti; hodie bonus esto. Considera quoniam multi modo moriuntur, quibus, si una hora ad 
agendam poenitentiam concederetur, quae tibi concessa est, quomodo per altaria, et quam festinanter 
currerent, et ibi flexis genibus, vel certe toto corpore in terram prostrato, tamdiu suspirarent, plorarent, et 
orarent, donec plenissimam peccatorum suorum veniam, a Deo consequi mererentur. Tu vero comedendo, 
bibendo, jocando, ridendo, et otiose vivendo, tempus perdis, quod tibi Deus indulsit ad requirendam gratiam, 
et ad prometendam gloriam. Cogita etiam quod animae in inferno cruciantur, sine spe veniae misericordiae. Si 
amor Dei te tenere et mulcere non potest, saltem teneat et terreat timor judicii, metus gehennae, laquei mortis, 
et omnia mala. Sed heu! multi hodie abutentes Dei patientia, parum haec attendunt, et tempus, quo nihil est 
pretiosius, inutiliter transire permittentes, miserabiliter amittunt. Unde Bernardus: “Hodie filii hominum 
animae curam negligunt, carnis curam perficiunt, in omni desiderio. Neque enim peccare metuunt, sed puniri; 
nec virtuti cordis opera datur, sed valetudini corporis, imo etiam voluptati. De schola Hypocratis et Epicuri 
didicerunt haec. Tempus hoc animabus, non corporibus est assignatum; dies salutis utique, non voluptatis.” Et 
iterum: “Nihil pretiosius tempore, sed heu! nil hodie vilius aestimatur. Transeunt dies salutis, et nemo 
recogitat, nemo sibi non reditura momenta periisse causatur” haec Bernardus. Et revera, nihil in hac vita 
pretiosius est tempore, quia brevi hora posset quis veniam et gratiam, ac gloriam obtinere et plus quam totus 
mundus valeat promereri. Non est enim hora tam brevis, in qua non spiritualia lucra, suo valore 
incomparabiliter omnia terrena excedentia, comparare posset. Attende etiam quia plus valet hic in patientia 
dies unus, quam in purgatorio annus. Unde in Ezechiel: Diem pro anno dedi tibi [Ez 4, 6]. Poena tamen 
purgatorii excedit omnem poenam temporalem hujus vitae. Dicit enim Augustinus quod ille ignis purgatorii 
durior est quam quidquid in hoc seculo poenarum, aut sentire, aut videre, aut cogitare quis potest. Igitur magis 
est curandum de bona vita, quam de longa. Unde Seneca: “Quam bene vivas refert, non quamdiu. Actu vitam 
metiamur, non tempore”» (VCC, 97a-b). Els passatges atribuïts a sant Bernat provenen en realitat de Gaufred 
de Claravall, Declamationes de colloquio Simonis cum Jesu, c.XXX (PL 184, cols. 0457B-C) i c.XLIV (PL 
184, col. 0465C), respectivament. No hem localitzat la font de la citació augustiniana. El passatge de Sèneca 
està pres de les Epistulae morales ad Lucilium, l.XIV-XV, epístola XCIII, 4. A partir d’aquest punt, la 
numeració dels intertítols d’aquest capítol difereix respecte dels de l’ed. Rigollot.





culpes, que façam dignes fruyts de penitència. Qualsevol pecat se comet de cor, de boca 
o de obra; és justa cosa que per lo contrari la sanitat se trobe: que lo pecador la culpa en 
lo cor abomine, de paraula se accuse, ab obres satisfaça. Aquestes tres parts de 
penitència són aquelles tres jornades que legim en lo Èxodo que digueren los fills de 
Israel als de Egipte: «Nostre Senyor Déu nos crida que anem en lo desert camí de tres 

dies y sacri- {76d} fiquem al Déu nostre perquè no·ns sdevinga pestilència, o coltell 
no·ns asalte.» És la pestilència la culpa en la present vida; lo coltell, la infernal pena.

E aquests tres dies cercà y aprés trobà son Fill, Jesús, la verge Mare, y axí trobaràs tu 
la gràcia, si per lo sagrament de penitència la cerques. Aquesta és la scala ab aquests tres 
grahons que véu Jacob dreta, que al cel bastava, y lo Senyor recolsat al cap de la scala. 

Lo Senyor s’i recolsa perquè stiga ferma, y perquè al qui puja lo Senyor li ajude y la mà 
de la sua misericòrdia li allargue, y ell, misericorde, no·l dexarà caure; y perquè·l reba 
hi·l recrehe y en ell repose del treball que ha sofert pujant la scala.

[5. DE  LA CONTRICIÓ DE  COR]

És, donchs, contrició la primera part de penitència. És contrició dolor voluntària per 
les comeses culpes, ab prepòsit de confessar-les y satisfer per aquelles, y algú no·s pot 

dir que tinga contrició verdadera si no té aquest prepòsit; en la qual contrició és mester 
que·l pecador tots los seus pecats porte davant lo tribunal de la sua consciència, perquè, 
a si mateix accusant en amargor de la sua ànima, de tots y de cascú de bon cor se penida, 
y aprés distinctament los confesse. De qualsevol pecat mortal particularment se penida. 
Y no basta una general contrició de totes les culpes, mas de cascun pecat, si 

distinctament y particular se’n recorda.

 E] En B. Seguim V.  |   aquelles] aquells B. Seguim V.  |   pecador] peccador B. Seguim V.  |   accusant] 
accusat B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.

 façam ... penitència] Lc 3, 8: Facite ergo fructus dignos poenitentiae, et ne coeperitis dicere: Patrem habemus 
Abraham. Dico enim vobis quia potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahae.  |  - Nostre ... 
asalte] Ex 5, 3: Dixeruntque: Deus Hebraeorum vocavit nos, ut eamus viam trium dierum in solitudinem, et 
sacrificemus Domino Deo nostro: ne forte accidat nobis pestis aut gladius.

- que2 ... Egipte]  Cfr. amb el text llatí: «quibus ad terram promissionis itur» (VCC, 97b).  |  - Nostre ... pena]  
Corella ofereix en primer lloc la traducció d’Ex 5, 3, i després l’explicació del significat de la pestiĺència i del 
coltell; la VCC, en canvi, ofereix les glosses explicatives fusionades amb el text bíblic.  |  - y2 ... cerques]  
Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «In quo felici triduo similiter et tu si quaesieris, invenies 
Jesum, id est salutem aeternam» (VCC, 97b).  |  - Aquesta ... scala]  Referència a la visió que va tindre 
Jacob camí de la ciutat d’Haran. Segons el  Gènesi, el patriarca veié en somnis «una escala que, des de terra, 
anava fins al cel» i «els àngels de Déu hi pujaven i baixaven» (Gn 28, 12).  |   scala]  A continuació, Corella 
omet: «Non enim ita crudelis est quod eum cadere permittat» (VCC, 97b).  |  - Y ... recorda]  Cfr. la 
traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Diversorum enim morborum, diversae sunt medicinae, 
sed contritio est medicina singularis contra unum tantum mortale; ergo non sufficit una communis de omnibus 
peccatis, sed de quolibet mortali, tenetur homo specialiter conteri si habet distinctam peccatorum memoriam» 
(VCC, 97b).





Diu sant Crisòstom: «Axí com los àtomos minutíssims que dins lo sol se mostren, y 
fora del sol no·ls ateny la nostra vista, axí en la consciència clara, pura y neta les culpes, 
per chiques que sien, distinctament se miren. Però la pensa del pecador, obtenebrada y 
scura, ni les coneix ni les mira.»

Si algú demana quant temps dura que·l penident de la sua culpa se penida, podem 

respondre que la divina misericòrdia, quand absol lo pecador de la culpa y de la 
obligació que tenia a la pena eterna, lo obliga que tota la sua vida del pecat se penida. Y 
axí, seria consell saludable que lo confessor done alguna perpètua ab tot que poqueta 
penitència, {77a} perquè·l pecador tostemps del pecat faça penitència.

Però stà aquest penedir en dos maneres: o que tostemps actualment lo penident se 

penida, y seria de gran perfectió aquesta penitència, axí com sant Pere, que de continu 
plorava, y David, qui deya: «Lo meu pecat tostemps tinch contra mi present a la mia 
pensa»; altre penedir és en hàbit, tostemps que·l pecador del peccat se recorda. De 
aquesta penitència sant Agostí parla, dient: «Lo penident tots los fruyts hi obres de la 
sua penitència pochs e inútils stime. Tostemps se dolga, y de la dolor se alegre, tostemps 

stiga ab vergonya davant lo divinal conspecte, davant qui ha comés la sua culpa. Y 
perquè tostemps no·s dol, se dolga, y plore perquè tostemps no plora, y aquesta dolor ab 
la sua vida fine.»

Diu ell mateix sant Agostí: «Contínues dolors crucien tota la mia vida, perquè 
continus turments eternament no turmenten la mia ànima.» Y aquesta habitual dolor no 

deu cessar tota la nostra vida. Molts se peniden y jamequen no que·ls pecats per amor de 
Déu los desplàcien, mas per temor de la pena; altres, per la honor mundana y legea de la 
culpa. És la contrició verdadera com lo penident se dol de la culpa; prestament lo 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   distinctament] destintament B. Seguim V.  |   pecador] peccador B. Seguim V.  |  
 pecat] peccat B. Seguim V.  |   pecador] peccador B. Seguim V.  |  tostemps] tostepms B. Seguim V.  |  pecat] 
peccat B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |   penedir] benedir B. 
Seguim V.  |  tostemps] ostemps B. Seguim V.  |  peccat] pecat B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   ha] 
a B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   que·ls] aquels B. Seguim V.  |  pecats] peccats B. Seguim V.

- Lo ... pensa] Sl 50, 5: Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. 
Psalteri: «Que yo conech la mia iniquitat, e per tostemps lo meu peccat me serà abominable» (López 
Quiles 1985: 71-72).

- Diu ... mira]  Font no localitzada.  |   minutíssims]  Diminutíssims, molt petits (DCVB, s.v. minut).  |  - o 
... penitència]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Quaedam in actu, ad quam homo non tenetur 
semper; si quis tamen faceret, perfectionis esset, non tamen omnino de essentia» (VCC, 98a).   |   tostemps ... 
recorda]  Cfr. amb el text llatí: «ad quam homo semper tenetur, etiam post perfectam peccati remissionem» 
(VCC, 98a).  |  - De ... fine]  Autor incert (sant Agustí d’Hipona?), De vera et falsa poenitentia ad Christi 
devotam, c.XIII (PL 40, col. 1124).  |  - Diu ... ànima]  Auctor incert (sant Agustí d’Hipona, sant Anselm 
de Canterbury?), De contritione cordis, c.IV Conscientiae pravae miseria. Confessio humilis. Peccati foeditas 
et fructus (PL 40, col. 0945).  |  - Y ... vida]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: 
«Iste ergo dolor cessare non debet in poenitente, nec finiri in hac vita, sed sicut homo in Deum, qui aeternus 
est, peccavit; ita in aeterno suo, scilicet quamdiu vixerit, dolere debet» (VCC, 98a).  |   culpa]  A continuació, 
Corella omet aquest fragment: «Fructuosa ergo contritio est, cum quis de peccato, quo Deum offendit, dolet, 
et inde turbatur et gemit; quia iniquitas, amore justitiae, sibi displicet» (VCC, 98a).





Senyor li perdona. Dexar al penident la culpa és donant-li de present la gràcia, que no 
sia obligat a la eterna pena, mas a pena alguna temporal en la present vida: per la 
delectació que ha sentit en les culpes, que senta algunes temporals penes, perquè algu[n] 
bé no pot restar sens guardó, ni algun mal sens pena. Y devem atendre que són dos los 
plors de penitència: lo primer és plorar les nostres culpes; lo segon, plorar com no 

havem fet bones obres.

[6. DE  LA CONFESSIÓ DE  BOCA]

La segona part de penitència és confessió de boca. És confessió, segons los doctors 
determenen, per la qual, ab sperança de vènia, lo penident la malaltia descobre. Y és 
confessió en dos maneres: una dins en la pensa, que sol a Déu se presenta, y aquesta 
dret natural la ordena; altra és de veu ab los nostres labis, y aque- {77b} sta presentam 

al sacerdot, qui és home, y aquesta mana la ley evangèlica. Y axí, ans que Déu prengués 
carn humana, la primera confessió, qui solament era de pensa, bastava, però aprés que 
Déu per nosaltres és fet home, vol que home a ell, Déu y home, se confesse. Y perquè 
en quant home no és present en tot loch ab nosaltres, ha constituhit vicaris seus hòmens, 
dels quals fon lo primer sant Pere y los altres apòstols, als quals dix tals paraules: «Als 

qui vosaltres remetreu les culpes, seran remeses.»
Y per lo semblant diu als preveres, qui aprés dels apòstols fins a la fi del món viven 

en la santa Esgleya. Donant-los potestat de poder ligar y absoldre mostra que a ells, axí 
com a jutges, devem confessar nostres culpes. Y axí, los apòstols publicaren la 
confessió que·l Senyor havia instituhida. Al vicari del Senyor deu éser feta la confessió 

nostra, perquè·ls nostres pecats sien amagats al diable.
Diu sanct Agostí: «Caríssims germans: totes les Scriptures sacres nos amonesten que 

als vicaris de Jesús humilment confessem les nostres culpes; no que lo Senyor per la 

 delectació] declaració B. Seguim V.  |   guardó] gnardó V guarda B. Seguim V, esmenent l’error gràfic.  |   se] 
om. B. Seguim V.  |   constituhit] constituït B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   remetreu] remeteu B. 
Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.

- Als ... remeses] Mt 18, 18: Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in 
caelo: et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in caelo.

- Dexar ... pena]  Cfr. amb l’original, que el traductor valencià escurça: «Est autem Dei peccata dimittere, id 
est aeternam poenam pro illis debitam, per collationem praesentis gratiae relaxare. Sic quoque actualis 
peccati, per vivificationem mentis aeterna poena relaxata, relinquitur temporalis, in quam aeterna est 
commutata, ut quod illicita animae delectatione, sive etiam carnali voluptate commissum est, satisfactionis 
dignae amaritudine purgetur ab homine, dum licet, ne districtius a Deo puniatur in futuro, quia nullum malum 
praeterit impunitum» (VCC, 98a).  |  - segons ... determenen]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 98a).  |  
- altra ... evangèlica]  Cfr. amb el text llatí: «quaedam vocalis quae fit homini, et haec non est de jure 
naturali» (VCC, 98a).  |   la ... bastava]  Cfr. amb el text llatí: «sufficiebat mentalis confessio, facta Deo soli, 
quia Deus nondum erat homo» (VCC, 98a).  |  - qui ... Esgleya]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 98a).  |  
-, Diu ... levar-se]  Autor incert (Sant Agustí d’Hipona?), Sermones ad populum, Sermones de diversis, 
sermó CCLIII (PL 39, cols. 2212-2213).





confessió nostra sàpia los pecats nostres, los quals ja sabia, mas vol lo Senyor piadós, 
misericorde, los confessem en aquesta present vida, perquè no siam confusos en la 
eterna, contra lo diable, qui vol que·ls tingam celats en aquesta vida, perquè d’ells nos 
acuse en la sdevenidora. Sabent lo diable de la confessió la virtut y efficàcia, ab totes les 
sues astúcies hi forces treballa que l’home no·s confese. Y axí com treballa en fer caure 

a l’home, axí fort treballa que no·s leve, hi sab que sinó per la confessió no pot levar-
se.»

Diu sanct Agostí: «És pijor que menysprear la ley no confessar-se.» Pijor és aprés de 
la offensa no voler placar la magestat divina que haver offés la magestat divina. E, ab tot 
que ans de la confessió la culpa pot ésser perdonada, però ab prepòsit de confesar-la al 

temps que la santa Sgleya ordena, hi seria consell saludable si tantost la confes- {77c} 
saves.

[7. COM  EL  PECADOR  S’HA DE  CONFESSAR  SOVINT]

És la confessió molt rahonablement instituhida, que l’ome qui stant en libertat sua del 
creador Déu se aparta, ab humilitat y devoció al vicari seu, home, se humilie. Y per ço 
ha instituhit nostre Senyor Déu vicaris seus los hòmens, perquè·ns humiliem, y les sues 

medicines prengam per mans de hòmens. Són los sagraments empastres per a les nostres 
spirituals nafres, los quals ha dexat lo Senyor en la botiga de la sua santa Sgleya, de la 
qual ha fet los sacerdots administradors apotecaris.

Diu sant Agostí: «Lo peccador líberament en mans del sacerdot se pose, al seu juhí y 
determenació la sua causa del tot sotsmeta. Sia prompte de fer tot lo que li mana, perquè 

la sua ànima no muyra, axí com seria obedient al corporal metge per no perdre la 

 pecats] peccats B. Seguim V.  |   dells] d’éls B. Seguim V.  |   acuse] acusa B. Seguim V.  |   astúcies] astúchies B. 
Seguim V.  |  confese] confesse B. Seguim V.  |  Y] om. B. Seguim V.  |  caure] caura B. Seguim V.  |   sanct] sant B. 
Seguim V.  |   ab] ad B. Seguim V.  |  confesar-la] confessar-la B. Seguim V.  |   ha] a B. Seguim V.  |  vicaris] 
vicariris B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

 Diu ... confessar-se]  Corella atribueix per error aquesta frase a Sant Agustí, a partir de la incorrecta 
interpretació de la fórmula «haec Augustinus», que marca en realitat el final de la citació anterior.  |  - E ... 
saves]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Quamvis enim in contritione dimittatur 
peccatum, tamen confessio vocalis necessaria est, vel in re, quando habetur opportunitas, vel in proposito, 
quando articulus necessitatis eam excludit, et non contemptus religionis; et ita necessitas confitendi post 
contritionem, non est in tali casu propter necessitatem remedii, sed propter obligationem praecepti» (VCC, 
98b).  |  - És ... apotecaris]  Aquest passatge està assimilat literalment de Zacaries Cristopolità, In unum ex 
quatuor, sive de concordia evangelistarum libri quatuor, l.III, c.XCIC-C (PL 186, cols. 0316B-C).  |  - Y 
... hòmens]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Ideoque Deus instituit sacerdotem sui 
vicarium, et quasi medicum, cui peccatorum vulnera detegerentur, ut peccator non a se, sed ab alio majoris 
humilitatis causa, satisfactionis medicinam susciperet» (VCC, 98b).  |  - Són ... apotecaris]  Corella 
expandeix la metàfora de la confessió, entesa com a medicina que guareix les ferides espirituals, a l’Església, 
que és la «botiga», i als sacerdots, que són els «apotecaris». Cfr. la traducció del teòleg valencià amb 
l’original llatí: «Sunt enim sacramenta quasi quaedam emplastra» (VCC, 98b). Veg. el mateix motiu, centrat 
ara en la figura de Crist i en la seua sang redemptora, en el Segon: «No era encara la apotecaria de la sanch 
del Senyor en la terra, ni Longí havia ubert la porta de l’Apotecari» (f. 50b).  |  -, Diu ... vida]  Autor 
incert (Sant Agustí d’Hipona?), De vera et falsa poenitentia ad Christi devotam, c.XV (PL 40, col. 1125).





corporal vida. Y cascú de nosaltres en si mateix manifestament la utilitat de la confessió 
experimenta, que molt serien los hòmens a peccar més promptes, sinó quand pensen que 
han a confessar les culpes. Y per ço és consell saludable confessar en l’any moltes 
vegades. Y sovint se pratica que·l pecador no ve axí aparellat a la confessió com deuria, 
y per la humilitat y vergonya dels pecats que confessa sopleix en ell la virtut del 

sagrament de penitència y li dóna la gràcia. E, si no reb la absolució en gràcia, y tots los 
pecats confessa y acaba la penitència que·l confessor li dóna, aprés reb la gràcia, quand 
se penid de les culpes que ha confessades per virtut de la absolució passada. No receles, 
donchs, confessar los teus pecats per vergonya, que la vergonya en la confessió és gran 
part de penitència.»

Diu sant Crisòstom: «La confessió de les culpes és senyal de bona y humil pensa, y 
testimoni de consciència que de nostre Senyor Déu és temerosa. La temor que és perfeta 
lança y fa oblidar tota vergonya. Aquells tenen vergonya de confessar les culpes, qui no 
crehen, y axí, no temen lo final Judici. Y perquè la vergonya és gran pena, vol nostre 
Senyor Déu que confessem nostres culpes, y que {77d} la vergonya sia gran part de 

nostra penitència.»
Diu Valeri: «Digne és de vènia aquell qui del seu pecat no cerca excusa. Allí hon se 

troba confessió, allí·s troba remissió de la culpa. Molt prop stà de innocència la 
confessió vergonyosa.»

Diu sant Agostí: «Perquè és gran vergonya confesar les culpes, per ço lo qui les 

confessa és digne de misericòrdia.» Diu ell mateix sant Agostí: «O, foll!, per què has 

 molt] molts V. Seguim B.  |  promptes] promtes B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim V.  |   pecador] peccador 
B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   confessades] coufessades B. 
Seguim V.  |  passada] possada B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   y] om. B. Seguim V.  |   final] 
fiual B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- Y ... experimenta]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 98b).  |  - Y ... vegades]  Cfr. la traducció de Corella amb 
l’original llatí: «Et quia initium operum bonorum est confessio, operum malorum valde est utile confessionem 
frequentare» (VCC, 98b). Per bé que ni Ludolf ni Corella en declaren la font, aquest passatge està pres de sant 
Agustí d’Hipona, In Joannis evangelium tractatus, tractat XII (PL 35, col. 1491).  |  - Y ... passada]  Aquest 
fragment, que constitueix una altra font no declarada, està pres també de Zacaries Cristopolità, In unum ex 
quatuor, sive de concordia evangelistarum libri quatuor, l.III, c.XCIX-C (PL 186, col. 0316C).  |  4-6 Y ... 
gràcia1]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Evenit enim cor prius contritum et humiliatum 
confirmari in confessione; et plerumque peccator solo timore, vel Ecclesiae consuetudine, sacerdoti 
praesentatus, per sacerdotale officium vere compungitur, ac plenus charitate recedit» (VCC, 98b).  |  - Diu 
... penitència]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 3 (PG 56, col. 650).  |  - Diu ... 
vergonyosa]  Aquest passatge, que està pres en realitat d’Albertano de Brescia, Liber consolationis et consilii, 
49, integra dues citacions falsament atribuïdes a Sèneca: la primera, del pseudo-Sèneca (sant Martí de Braga) 
Formulae vitae honestae, XCIV, conegut popularment com De moribus; la segona, del pseudo-Sèneca 
Proverbia, 52.  |  - Diu ... misericòrdia]  Autor incert (Sant Agustí d’Hipona?), De vera et falsa 
poenitentia ad Christi devotam, c.X (PL 40, col. 1122). A continuació, Corella omet el fragment següent, 
atribuït també en l’original llatí al bisbe d’Hipona: «Et quanto pluribus confitetur quis in spe veniae 
turpitudinem criminis, tanto facilius consequetur gratiam remissionis» (VCC, 99a).  |  -, Diu ... obra]  
Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella, que fusiona en una única citació els dos passatges que 
Ludolf atribueix a sant Agustí: «Et iterum: “O stulte, cur erubescis homini dicere quod non erubuisti in 
conspectu Dei facere? Remove a te pudorem, curre ad sacerdotem, revela secretum, confitere peccatum; 
alioquin nihil tibi proderit, contritio cordis, nisi sequatur confessio oris, si possis.” Et iterum: “Confessio est 
salus animarum, dissipatrix vitiorum, restauratrix virtutum, oppugnatrix daemonum. Quid plura? Obstruit os 





vergonya dir a l’home lo que no has hagut vergonya davant Déu posar-ho en acte? Dexa 
la vergonya que·t retrau de confessar-te, al sacerdot corre, los teus secrets li revela, los 
pecats li confessa, perquè·t tanque les infernals portes y les de Parahís te obra.»

Diu sant Gregori: «Maravelle’s cascú en qualsevol just home de la castedat y 
continència, maravelle’s de la integritat de justícia, maravelle’s de la pietat e 

misericòrdia. Yo·m maravelle més de la humil confessió de les culpes que de qualsevol 
excel·lents virtuosos actes.»

[8. DE  LA GRAN  UTILITAT DE  REITERAR  LA CONFESSIÓ DELS PECATS]

És encara útil y molt saludable tornar a confessar aquelles mateixes culpes, y encara a 
confessors altres, per lo mèrit de la vergonya; que, ab tot [que] tal confessió no sia 
necessària, però és molt útil y profitosa. Primerament, que no és cert l’ome si en la 

primera confessió tingué contrició que li bastava. Segonament, que la humilitat y 
vergonya li guanya tostemps major mèrit. Terçament, que per cada confessió li és levada 
part de la temporal pena, y li és augmentada la gràcia; y axí, tantes vegades lo poria 
absoldre que alguna part no restaria.

Y, ab tot que alguns doctors diguen que la primera absolució sola per virtut de les 

sacerdotals claus té effecte, altres benignament opinen que tantes vegades pot lo cristià 
confessar la sua culpa, y lo sacerdot absoldre’l, que tota la pena de purgatori li seria 
remesa, y axí, morint, sens alguna tarda al cel volaria; que, si tal absolució no troba 
culpa, que ja és perdonada, troba pena que encara no és pagada. Y si és tant justificat lo 
penident que no tinga per a purgar {78a} alguna pena, pren augment la gràcia, y si no 

per les sacramentals paraules, per la contrició y vergonya dels pecats que confessa. 
Donchs, per tots aquests effectes, què pot ésser cosa més útil ni profitosa que tornar 
moltes vegades a confessar les ja confessades culpes?

 Yo·m] Yo·n B. Seguim V.  |  maravelle] maravella B. Seguim V.  |   absoldrel] absoldre B. Seguim V.  |   aquests] 
aquestes VB. Corregim la forma del demostratiu atenent a la concordança de gènere.

inferni, portas aperit paradisi” haec Augustinus» (VCC, 99a). El primer fragment atribuït al bisbe d’Hipona 
prové, en realitat, d’Hildebert de Tours, Sermones, Sermones de tempore, sermó XLII: In Passione Domini 
sermo secundus (PL 171, col. 553A); el segon està extret de sant Agustí d’Hipona (autor incert), Sermones ad 
fratres in eremo commorantes, et quosdam alios, sermó XXX: De confessione peccatorum (PL 40, 
col. 1289).
- Diu ... actes]  Sant Gregori Magne, Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, part IV, l.XXII, c.XV 
(PL 76 col. 0233B).  |   per ... vergonya]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 99a).  |  - y2 ... restaria]  Cfr. amb el 
text llatí: «Quia enim sacerdos virtute clavium aliquid relaxat de poena debita, posset aliquis, toties confiteri, 
quod tandem nihil remaneret de poena» (VCC, 99a).  |   effecte]  Om.: «aliae autem non, cum nihil inveniant 
absolvendum» (VCC, 99a).  |  - que ... pagada]  Cfr. amb l’original llatí: «cum virtute clavium quae 
semper aliquid relaxat, etsi talis absolutio non inveniat culpam, invenit reatum poenae» (VCC, 99a). La 
traducció rimada de Corella confereix al passatge un caràcter proverbial.   |  - y ... confessa]  Cfr. la 
traducció de Corella amb el text llatí: «nec tamen peccatum tunc remaneret sine poena, non enim modica pars 
poenae est dolor contritionis, et erubescentia confitentis, quae in sequenti confessione iteratur» (VCC, 99a).





Hi devem atendre que la confessió general que la sancta Esgleya pratica los pecats 
venials purga y les mortals oblidades culpes, puys lo cristià sia prompte, que si a la 
memòria li venien, les confessaria.

[9. DE  LA DISCRECIÓ DEL CONFESSOR]

Y deu ésser lo confessor prudent y de gran modèstia, que tinga la confessió celada, 
que no la revele encara que·l penident li done licència, que no pot lo penident dispensar 

en lo secret que la ley natural, evangèlica y canònica determenen. Y per ço, lo discret 
confessor faça determenat compte que ignora lo que lo penident o no penident en la 
confessió li revela. Y si no té potestat de poder-lo absoldre y és mester que a superior 
recórrega, no basta, axí com ja he dit, que aquell qui·s confessa li done licència, mas 
que fora la confesió li parle e li diga lo que ha mester per a salut de la sua ànima. Ni lo 

confesor pot revelar aquell secret que fora la confessió li parla, sinó aquell a qui ell vol 
que u revele per la salut sua; que, puys ja primer per la confessió aquell secret sabia, si·l 
revelava no tendria la confessió secreta.

[10. DE  LA SATISFACCIÓ  PER  BONES OBRES]

La terça part de penitència és satisfactió per bones obres. És la satisfactió verdadera 
quand segons la qualitat de la culpa se paga condigna pena. Y açò signifiquen les 

paraules del santificat Baptista: «Feu dignes fruyts de penitència.»
Diu sanct Gregori: «No solament dix que façam fruyts de penitència, mas fruyts 

dignes de penitència. Y axí, no deuen éser eguals los fruyts de bones obres de aquell qui 
ha tengut poques culpes y de aquell qui n’ha tengut moltes. Y per ço, la consciència de 
cascú ordene que tant majors guanys per bones obres cerque y avance ab la penitència 

 sancta] santa B. Seguim V.  |   venials] venialts B. Seguim V.  |   revele] revela B. Seguim V.  |   confesor] 
confessor B. Seguim V.  |   terça] terca B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   nha] ha B. Seguim V.  |  
 ordene] ordeni B. Seguim V.

 Feu ... penitència] Lc 3, 8: Facite ergo fructus dignos poenitentiae, et ne coeperitis dicere: Patrem habemus 
Abraham. Dico enim vobis quia potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahae. Veg. també 
Mt 3, 8.

 que ... pratica]  Cfr. amb el text llatí: «quae fit ante missam in Ecclesia» (VCC, 99a).  |  - puys ... confessaria]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 99a).  |   licència]  Om.: «In casu enim quo confitens renuntiat sua secreta, et 
dat confessori licentiam dicendi cui voluerit, vel loquendi de eo, non potest ipse confessor revelare dictum 
sibi in confessione» (VCC, 99a).   |  - Y ... revela]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 99a).   |  - Ni ... 
secreta]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «Sed nec in casu mortis sibi imminentis, nec sub 
sigillo confessionis, potest vel debet quis secretum confessionis aliis revelare; nec debet ipsi confitenti, post 
confessionem peccatum improperare, nec ab eo peccatum, ad denudandum, vel detrahendum cautelose, post 
confessionem extorquere» (VCC, 99a-b).  |  -, Diu ... culpa]  Sant Gregori Magne, Homiliae in 
evangelia, l.I, homilia XX (PL 76, cols. 1163C-D).





com ha encorreguts dans per la culpa. Y encara lo verdader penident cogite quantes co- 
{78b} ses ha comés il·lícites, perquè faça fruyts dignes de penitència, y de les lícites 
alegries se abstinga, y axí, al seu Creador satisfaça; perquè ha comés coses que ell Déu 
y Senyor li vedava, ara se abstinga de aquell[e]s que ell benigne li atorga.»

Diu sant Bernat: «Perquè·ns abstenim de les lícites que·ns atorga, nos perdona les 

il·lícites que havem comeses.» Y axí, clarament se mostra que a la verdadera penitència 
sguarda que obrem les coses contràries a les passades culpes.

Diu sant Crisòstom: «Són fruyts dignes de penitència no solament que dexem les 
passades males obres, mas que fructifiquem en virtuosos actes, obrant tot lo contrari de 
la passada vida. Lo que no era teu furtaves? Comença donar lo propi. Quand no tenies 

muller fornicaves? No solament te guarda de adulteris, mas encara per castedat dels 
legítims matremonials actes. Has injuriat algú en obres y paraules? No solament les 
injúries li recompensa, mas als qui t’injurien remet les offenses, per ells prega, benificis 
los presenta. Al qui és nafrat no solament li basta que lo coltell o la segeta li tiren, mas 
que li posen empastres ab què les nafres curen.»

[11. COM  LA  SATISFACCIÓ HONRA DÉU  I  S’AVANÇA ALS PECATS]

La satisfactió se deu acabar per afflictions y penes y multiplicades bones obres. Lo 
pecador, pecant, tant com és stat en ell ha levat a nostre Senyor Déu la honor sua, y per 
ço és mester que, satisfent, per honrrar a Déu leve de si lo que stima tenir propi. Donchs, 

 benigne] banigne VB. Esmenem la lliçó.  |   abstenim] abstinim B. Seguim V.

- Y ... atorga]  Sant Gregori Magne, Homiliae in evangelia, l.II, homilia XXXIV (PL 76, col. 1256C). 
Notem que Corella omet la traducció de la fórmula «Et iterum» que encapçala aquesta segona citació de sant 
Gregori en l’original llatí.  |  - Diu ... comeses]  Sant Bernat de Claravall, In Quadragesima, sermó IV: De 
oratione et jejunio (PL 183, col. 0176C).  |  - Diu ... curen]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 
10, 6 (PG 57, cols. 190-191).  |  - obrant ... vida]  Cfr. amb el text llatí: «Facite, inquit, fructus dignos 
poenitentiae [Lc 3, 8]. Quo autem modo fructificare poterimus? si utique peccatis adversa faciamus» (VCC, 
99b).  |  - Quand ... actes]  Cfr. la traducció de Corella amb l’original llatí: «longo es tempore fornicatus, a 
legitimo quoque te usu suspende conjugii, ac perpetuam continentiam saepius paucorum dierum castitate 
meditare» (VCC, 99b).   |   curen]  Corella omet la traducció de la darrera part de la citació de sant Joan 
Crisòstom: «“Deliciis autem et temulentia diffluebas, jejunio et aquae potu utrumque compensa, ut famem 
superes imminentem. Vidisti impudicis oculis alienam decoram faeminam, jam omnino ne videas, majore 
tactus cautione post vulnera. Declina, inquit, a malo, et fac bonum [Sl 36, 27]. Inquire pacem et persequere 
eam [Sl 33, 15]. Non tantum hanc dico pacem, quae cum hominibus, verum etiam quae cum Deo est 
copulanda. Et bene ait, persequere. Exagitata est undique, et prorsus explosa, ac terras relinquens in coelum 
profecta. Sed tamen possumus eam rursus revocare, si volumus, id est, si iracundiam, superbiam, atque 
jactantiam omniaque abjicientes impedimenta pacis, modestam hanc vitam, puramque sectemur” haec 
Chrysostomus» (VCC, 99b).  |   La ... obres]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el passatge paral·lel 
del text llatí: «Satisfactio autem debet fieri, per opera poenalia. Per satisfactionem enim, oportet peccati 
vulnus sanare perfecte; sed peccaminum medicinae sunt poenae: et ergo ad satisfaciendum sunt necessariae» 
(VCC, 99b).  |  - Lo ... propi]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix també en aquest punt de manera 
abreujada: «Nam licet Deo nihil posset subtrahi, tamen peccator peccando, quantum in eo est, subtrahit quod 
est ad honorem Dei; et ideo cum satisfactio sit quaedam recompensatio, oportet quod per eam sibi ipsi 
poenitens aliquid subtrahat, quod ad honorem Dei cedat. Hoc autem non potest esse, nisi sit opus bonum, 
quantum ad Dei honorem; et poenale opus, quantum ad peccatorem poenitentem, cui est subtrahendum. Sic et 
Deo satisfacit, et etiam a vitiis, et futuris malis, in quantum poenale, praeservat» (VCC, 99b-100a).





sia tal la satisfactió nostra que per honrrar a Déu levem alguna cosa de nosaltres, en los 
quals tres béns se troben: béns de la ànima, béns del cors y béns exteriors, que de 
fortuna se nomenen. Levam de nosaltres per almoyna los béns de fortuna, los béns del 
cors per dejuni, per humilitat y obediència los béns de la ànima. Diem béns naturals de 
la ànima la libertat del franch arbitre, la qual lo penident sotsmet tota a la ley divina, y 

de si ni presumeix ni fia, y per ço humilment lo Senyor suplica, y pregant diu que no la 
sua voluntat pròpia, mas la de {78c} nostre Senyor Déu sia complida.

Són ordenades aquestes satisfactòries obres contra les tres principals raels de les 
culpes, que són supèrbia, avarícia y carnal concupiscència: contra supèrbia, oració 
humil y devota; contra avarícia, almoyna, y contra concupiscència, dejuni.

Sien, donchs, los fruyts de nostra penitència dignes, servant egualtat de pena a la 
condició de la culpa; y tant com s’és delitat en vicioses obres, sia affligit en penosos 
sacrificis.

[12. DE  LES QUALITATS DE LA SATISFACCIÓ PERQUÈ  SIGA SUFICIENT]

Hi, per ço, si lo confessor no imposa al penident condigna penitència, ab tot sia absolt 
de la culpa, però no de tota la pena, roman que·n lo purgatori pague la part que li resta. 

Diu sant Bernat: «No t’afalagues en pendre del confessor poca penitència, que la part 
que·t resta és forçat que·n lo foch de purgatori la purgues.»

Diu sant Crisòstom: «La digna penitència no és tant en maceració de la carn y en 
dejunis, ni en longitud de dies, mas en cor contrit, humil y munde; ni la longitud del 

 concupiscència] concupisència B. Seguim V.  |   tafalagues] t’afalegues VB. Esmenem la lliçó.  |   sant] sanct B. 
Seguim V.

- per2 ... complida]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «ex bonis autem animae, non 
oportet quod aliquid nobis subtrahamus, quantum ad diminutionem bonorum animae, quia per ea efficimur 
Deo accepti, sed per hoc quod submittimus ea, scilicet tam animam, quam ejus bona, totaliter Deo, et hoc fit 
per orationem» (VCC, 100a).  |  - Sien ... sacrificis]  Cfr. la versió abreujada de Corella amb l’original llatí: 
«Igitur, ut dictum est, secundum exigentiam culpae, faciendi sunt fructus poenitentiae; quod est contra illos, 
quorum culpa est multa, et poenitentia modica. Unde dignos fructus pcenitentiae facit ille, qui secundum 
modum culpae, facit aequalitatem poenae, ut qui plus peccat, plus poeniteat, et quot invenit in se 
oblectamenta in culpa, tot de se faciat holocausta in poenitentia, et qui amisit Deum in peccati delectatione, 
quaerat eum in peccati abominatione, recogitando omnes annos suos, in amaritudine animae suae [Is 38, 15] 
(VCC, 100a).  |  - Hi ... resta]  Cfr. amb el text llatí: «Et ideo quando condignam poenitentiam sacerdos 
non injungit, vel si injungit, non tamen impletur, non absolvitur poenitens a poena condigna, sed a tanta 
quantam hic facit, non autem a residua» (VCC, 100a).  |  - Diu ... purgues]  En realitat, el text atribuït a 
sant Bernat pertany a Nicolau de Claravall, Sermo in festo sancti Andreae (PL 184, col. 1051D). Cfr. la 
traducció de Corella, que omet la part final de la citació, amb el passatge llatí paral·lel: «Unde Bernardus: 
“Nec tibi blandiaris, si graviter peccanti levior poena, vel a dissimulante dictatur; cum in purgatoriis ignibus 
perficiendum sit, quidquid hic minus feceris, quia dignos fructus poenitentiae quaerit Altissimus” haec 
Bernardus» (VCC, 100a).  |   tafalagues]  Contentes, aconhortes (DCVB, s.v. afalagar).  |  -, Diu ... pena]  
En l’original llatí no consta l’atribució d’aquest fragment a sant Joan Crisòstom (cfr. amb VCC, 100a).  |  
-, ni2 ... vicis]  Cfr. amb el text llatí: «quia apud Deum non tam valet mensura temporis, quam doloris, 
nec tantum abstinentia ciborum, quantum mortificatio vitiorum» (VCC, 100a).





temps val tant en lo divinal conspecte com la mortificació dels vicis. Y per ço, la santa 
Sgleya ha posat en arbitre dels sacerdots la mesura de les penitències, que pot ésser la 
contrició tanta que de tot li és remesa la pena.» Diu sant Agostí: «Sabem, Senyor, 
nosaltres que tu mires més la rael de la affectió nostra que no la obra nostra.»

Són de la contrició dos effectes: lo primer, que la voluntat, per lo ajutori de la gràcia, 

amant la bondat divina lo pecat detesta y abomina, y vol per tot son poder, si fer se 
podia, no haver comesa la culpa; lo segon effecte és la dolor y tristícia que·n la nostra 
part sensible de aquest oy del pecat en lo penident se causa, d’on naixen làgremes, 
sospirs, gemechs, dolors y saludables tristícies, de les quals aprés lo penident se alegra. 
Poden ésser tan grans en lo penident qualsevol de aquests dos effectes que li serà 

dexada tota la pena a les sues culpes deguda.

[13. DELS ALTRES MÈRITS QUE AJUDEN  A LA SATISFACCIÓ DELS 
PECATS]

Y perquè pot ésser tan gran la pena que les culpes del penident mereixen que les sues 
obres a {78d} satisfer no basten, ha ordenat la divina misericòrdia que li ajuden a pagar 
la pena, primerament, los sobreabundants mèrits de la passió de Jesús, Déu y Senyor 
nostre, que per a infinits mons bastava totes les culpes y penes rembre; segonament, los 

mèrits de la sua sacratíssima senyora, verge Mare, y de tota la santa Sgleya, en la qual hi 
ha molts sants que no han tengut mortal culpa, ab multiplicades y meritòries afflictions 
y penes, les quals vol la divina bondat que serveixquen per als penidents que les sues 
afflictions e penitències no y basten. Y axí, diu sant Agostí que les almoynes, oracions y 
dejunis que·s fan en la Sgleya ajuden als penidents qui per si no poden pagar tot lo que 

deuen.

 Poden] Podem B. Seguim V.  |   ordenat] ordenar B. Seguim V.  |   mons] muns B. Seguim V.  |   penidents] 
penidens B. Seguim V.

- Y ... pena]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original llatí: «Propter quod mensuram temporis 
in agenda poenitentia, canones in arbitrio sacerdotis intelligentis statuunt, et poenitentiae tempora, fide et 
conversatione poenitentium abbrevianda, vel negligentia protelanda existimant. Tanta etiam contritio potest 
esse, quod totaliter tollat reatum poenae, quia Deus plus acceptat cordis affectum, quam exteriorem actum, 
sed per actus exteriores absolvitur homo a poena et a culpa; ergo et similiter per cordis affectum, quae est 
contritio, absolvitur ab ea» (VCC, 100a).  |  - Diu ... nostra2]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 100a). 
Fragment no localitzat.  |  - Són ... deguda]  Cfr. amb el text llatí: «quia intentio contritionis, potest attendi 
dupliciter. Uno modo, ex parte charitatis, quae displicentiam causat; et ideo mediante charitate, meretur non 
solum culpae amotionem, sed etiam ab omni poena absolutionem. Alio modo, ex parte doloris sensibilis, 
quem voluntas in contritione exercitat. Et quia ille dolor est etiam illi poenitenti quaedam poena, quae tantum 
potest intendi, quod sufficit ad deletionem culpae et poenae» (VCC, 100a).   |   que ... rembre]  Cfr. amb el text 
llatí: «qui per suam Passionem, non solum mundum redemit, sed etiam suum meritum pro peccatoribus 
satisfecit» (VCC, 100a-b).  |  - segonament ... basten]  Cfr. amb el text llatí, que Corella amplifica en 
aquest segon punt: «Secundo, satisfacit pro peccatore meritum totius Ecelesiae» (VCC, 100b).  |  - Y ... 
deuen]  Font no localitzada.  |   deuen]  Om.: «Tertio subvenit peccatori propria satisfactio. Ex his tribus, 
scilicet merito Dominicae Passionis, et totius Ecclesiae, et propriae poenitentiae, componitur talentum 
praeponderans culpae» (VCC, 100b).





Retrau los pecadors Sathanàs de penitència, per molta durícia y obstinació, que 
desesperen, o que per molta y folla vana sperança la penitència allarguen y de pecar no·s 
dexen. Y per ço diu Salamó en los Proverbis: «No declines a la part dreta ni a la 
sinistra.»

[14. COM  LA  GRAVETAT DE  LA  CULPA  INCITA A LA  PENITÈNCIA]

Pensa, si véns a penitència, la divina misericòrdia, y si no y véns, la severitat de la 

divina justícia. Y recorda lo pecat del nostre primer pare per menjar de una fruyta quina 
pena és tan gran la que ha sofferta: passats nou-cents anys stigué en la vall de làgremes 
en plor, lamentació y misèria; y aprés de aquesta lamentable vida, quatre mília anys en 
les scures infernals claustres.

Considera los teus pecats com són grans e inormes; pensa com demanarà de les tues 

cogitacions, paraules y obres stret compte lo rigorós Jutge; considera lo pecat, que t’ha 
fet perdre la divina amor y gràcia dels sants, y dels àngels la amicícia y de tota la santa 
Sgleya. Has encorregut laços fortíssims, enemichs crudelíssims, stament perillós, 
spantable y horrible. Has perduda la gràcia, has encorregut mort de la tua ànima. Pensa 
a qui has fet offensa: a Déu, qui t’à creat, t’à recreat, y mort per tu a mort dolorosa, ha’t 

donat innumerables {79a} benificis, y, finalment, te ha promés la vida eterna. Totes 
aquestes coses deus tenir de continu en la tua pensa, perquè contínuament plores y 
lamentes, y axí faces fruyts dignes de penitència.

 severitat] ceveritat B. Seguim V.  |   en] em B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. 
Seguim V.  |   benificis] beneficis B. Seguim V.

- No ... sinistra] Pr 4, 27: Ne declines ad dexteram neque ad sinistram; averte pedem tuum a malo: vias enim 
quae a dextris sunt novit Dominus: perversae vero sunt quae a sinistris sunt. Ipse autem rectos faciet cursus 
tuos, itinera autem tua in pace producet.

- Retrau ... sinistra]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que atribueix aquest fragment a sant 
Jeroni: «Et sciendum, secundum Hieronymum, quia similiter circumvenit Satanas per nimiam duritiam, ut 
peccatores pereant desperando, quomodo in nimia remissione corrigendo. Unde Salomon: Ne declines ad 
dexteram, neque ad sinistram» (VCC, 100b). Sant Jeroni (autor incert), Commentarii in in epistolas sancti 
Pauli, In secundam epistolam ad corinthios, c.II (PL 30, col. 0777B).   |  - Pensa ... penitència]  Cfr. amb el 
text llatí, que el traductor valencià tendeix a abreujar: «Ut autem ad agendam poenitentiam congruam magis 
accendaris, considera si unum peccatum Adae tam districte punitum est, ut nongentis annis et amplius vitae 
hujus miseriam lugeret, et in augmentum miseriae multis subsidiis et solatiis mechanicorum, quibus nunc 
utimur, careret, ac fere quatuor millibus annorum inferni tenebras sustineret; qualiter punientur 
transgressiones nostrae tam multae, tam magnae, cum supernus Judex, cui reddituri sumus de singulis 
rationem, et multitudinem numeret, et magnitudinem ponderet, et diuturnitatem mensuret! Et ideo multis 
lacrymis et orationibus, multisque jejuniis est opus; ut peccata nostra, quibus mors aeterna debebatur 
satisfactione condigna deleamus. Considera etiam et attende quid per peccatum perdidisti, quid incurristi, quis 
sit quem offendisti. Perdidisti amicitiam totius Trinitatis, Angelorum, Apostolorum, et omnium Sanctorum; 
decorem animae; suffragia Ecclesiae. Incurristi laqueos fortissimos, hostes crudelissimos, statum 
periculosum, horribile praecipitium, defectum gratiae, et mortem animae. Offendisti eum qui te creavit, pro te 
mortem sustinuit, multa beneficia contulit, et aeterna praemia repromittit. Si haec jugiter cogitares, utique 
doleres, et pro peccatis fleres. Et quia in modo agendi poenitentiam, raro poenitentes docti sunt, non omnes 
poenitentiam veram agunt» (VCC, 100b).





Diu sant Gregori que més són aquells qui no pecant han servat innocència que no 
aquells qui aprés de haver pecat han complidament fet penitència. Y axí, són pochs los 
qui no passen per lo foch de purgatori.

Diu sant Bernat: «Jutgen los altres y opinen axí com vullen, però encara algun 
penident no és vengut a la mia coneixença que yo no stime que no haja mester les 

purgatòries flames. Y de mi stime que seré felicísim y atenyeré singular gràcia si fins al 
dia del Juhí me deté lo purgatori, perquè axí purgat gose comparer davant lo Jutge.» 
Què podem sperar nosaltres, miserables, si aquest tan gran sant axí se spantà y tremolà?

[15. DEL CONSELL PER  A  FER  RECTA  PENITÈNCIA]

Donchs, perquè fructifiques fruyts de penitència perfeta, purga’t per la confesió de la 
culpa, stà segur en la penitència, y no·t mogues, axí com manà Josué quand féu 

circumcir tot lo poble. No·t mogues fins que perfetament hages la sanitat cobrada, 
aparta’t de la companyia que als pecats te acompanyava, menja pa de doloroses 
làgremes, de jochs te lunya, de spectacles y alegries mundanes. Talla de tu tota causa, 
tota sospita, tota occasió que a pecar te convide, y fuig dels lochs y persones qui a pecar 
te convidaven. Sien los teus senys circumcisos, los quals a pecar te incitaven, y reclou-

te dins lo retret de la tua pensa, y ab la porta tancada suplica en amagat a nostre Senyor 
Déu, piadós Pare. Star segur en hun loch y no moure’s és propi de aquells qui ab veritat 
se penide[n]. Fuig de convits, de balls, ajusts y solaços, que de la circumcisió dels 
pecats encara tens fresques les nafres.

No volgué Josué que·s mogués lo poble fins que del mal de la circumcisió fossen 

delliures. Stigué als peus del Senyor la Magdalena, y no·s levà fins que ohí aquelles 
mel·líflues paraules: «Les {79b} tues culpes te són remeses.»

 que] que·s B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |   fruyts] frnyts V. Seguim B.  |   companyia] 
companya B. Seguim V.  |  pecats] peccats B. Seguim V.  |   occasió] accasió B. Seguim V.  |  pecar] peccar B. 
Seguim V.  |   que] qne B. Seguim V.

 Les ... remeses] Lc 7, 48: Dixit autem ad illam: Remittuntur tibi peccata.

- Diu ... penitència]  El llatí atribueix aquest fragment a sant Gregori i a sant Ambròs. No hem pogut 
localitzar el passatge en l’obra de sant Gregori; pel que fa a sant Ambròs, el fragment figura en De 
poenitentia, l.II, c.X (PL 16, col. 0520B). Notem que la traducció de Corella reforça amb la rima el caràcter 
proverbial de la citació: «facilius inveniuntur qui innocentiam servaverunt, quam qui veram poenitentiam 
egerunt» (VCC, 100b).   |  - Diu ... Jutge]  Font no localitzada.   |  - Donchs ... poble]  Cfr. la traducció de 
Corella amb el text llatí: «Ut igitur poenitentiam veram agas, et perfectam remissionis gratiam consequaris, 
cautela magna est adhibenda, ut scilicet circumcisus et purgatus per confessionem de peccato, maneas, 
secundum Josue, in eodem castrorum loco, donec perfecte saneris» (VCC, 100b). L’episodi de la circumcisió 
de Josué a què ací es fa referència es localitza en Js 5, 2-9.  |  - y ... Pare]  Cfr. amb el text llatí: «et ostio 
clauso, contra omnes rivulos peccatorum, ora in abscondito Patrem tuum, qui est in coelis» (VCC, 100b).  |  
- y ... paraules]  Cfr. amb el text llatí: «lacrymis rigavit, et capillis tersit, quousque audivit» (VCC, 101a). 





[16. DELS EXEMPLES DE  PENITÈNCIA  EN ELS SANTS]

Y perquè del treball y del temps de penitència no t’enuges, carament te pregue que·t 
recordes de aquell Jaume Just, qui germà del Senyor se nomenava, qui ab los altres 
apòstols y dexebles rebé lo Sperit Sant en lo cenacle; y axí, confermat en gràcia, segons 
comunament se opina, y cert de la vida eterna, en aspra y dura penitència fins al jorn 
que morí martre portà tota la sua vida. Hi fon axí de excel·lent[s] mèrits, que Jaume Just 

tots lo nomenaven, y bisbe de Jerusalem tots los apòstols lo elegiren. A ell vingué sant 
Pau per conferir de la veritat de la fe ab los apòstols. Aquest, qui germà del Senyor se 
nomenava, scriví la canònica epístola. Aquest, alguns opinen que fon santificat en lo 
ventre de sa mare. Jamés begué vi ni servoya, ni cosa que pogués causar enbriaguea. No 
usà may ni engüents ni banys, segons en aquella terra los hòmens pratiquen, ni·s tallà 

algun cabell del cap ni de la barba. Agenollat stava de nit y de dia, tant, que·ls seus 
genolls a genolls de camell tenien verdadera semblança. Tanta fon la mortificació de la 
carn que de aquest cosín germà del Senyor scriven, que totes les parts de la sua persona 
axí com de hun cors mort eren mortificades. Stava prostrat, tenint lo front sobre la terra, 
en lo qual, axí com en los genolls, tenia la carn endurida. Fon aquell de qui opinen que 

no menjà del dijous a vespre en la Cena fins que li aparech lo Senyor lo dia de Pasqua. 
De aquest Just los juheus scriven que, per la sua mort, Judea per los romans fon 
destrohida.

Y no t’oblides de la vianda y cilici del santificat Baptista, dels treballs de l’Apòstol, 
de la penitència en lo desert de sant Jerònim, y altres innumerables sancts quina 

aspredat de vida han portada.

 treball] traball B. Seguim V.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.  |   lo] los VB. Corregim la forma del determinant 
atenent a la concordança de nombre.  |   ni] no B. Seguim V.  |   hun] hon B. Seguim V.  |  mort eren] om. B. 
Seguim V.  |   santificat] sanctificat B. Seguim V.  |   sancts] sants B. Seguim V.

 qui ... nomenava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 101a).  |  - en2 ... opina]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
101a).  |  - Hi ... apòstols]  Cfr. amb el text llatí: «ac verus etiam ipse carnalis desiderii supplantator fuit, et 
adeo magni meriti, ut ab omnibus vocaretur justus, qui etiam merito filius Alphei, id est docti, est 
cognominatus. Unde quando Jerosolymam Paulus ingressus est, ut cum ceteris Apostolis, de dogmatum 
veritate conferret, continuo ad hunc intravit» (VCC, 101a).  |  - qui ... nomenava]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 101a).  |   epístola]  Om.: «Hic, ut testatur Chrysostomus, et Hegesippus, vicinus Apostolorum temporum 
historiographus, tam mirabilis fuit, ut statim post passionem Domini episcopatum Jerosolymorum, 
ordinantibus Apostolis, primus acceperit» (VCC, 101a). El passatge omés consta en sant Joan Crisòstom, 
Homiliae in Matthaeum, 5, 3 (PG 57, col. 58).  |  8-18 Aquest ... destrohida]  Aquest passatge forma part de la 
citació anterior de Crisòstom.  |   servoya]  És a dir, cervesa.  |  ni ... enbriaguea]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
101a). Tot seguit s’omet: «carnem nullam comedit» (VCC, 101a).  |   segons ... pratiquen]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 101a).  |  - Fon ... destrohida]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 101a).  |  - Y ... portada]  Cfr. 
la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que s’estén en l’enumeració dels sants que han portat una 
vida de privacions: «Reduc etiam diligenter ad memoriam, cilicium et locustam Joannis Baptistae, labores 
Pauli, vigilias Bartholomaei, saccum et panem Hieronymi, tunicam et vepres Benedicti, sudarium et lacrymas 
Arsenii, mattulam Eulalii, columnam et vermes Simeonis, nuditatem et radices herbarum peccatricis 
Aegyptiacae» (VCC, 101b).





Mira David rey com devallà de la cadira, y en cendra y en cilici stigué en la 
penitència fins que li dix Nathan profeta que li era perdonada la culpa, y quines y 
quantes foren aprés les penes que hu- {79c} milment y pacient soferí fins al darrer terme 
de la sua vida. En lo devallar de la cadira hi seure’s en terra humilitat significa; en la 
cendra, consideració de la mort certa y hora incerta; en lo cilici mostrava que li 

punchaven les cerdes de la consciència per la culpa que havia comesa.
Diu sant Gregori: «Lo cilici la aspredat y compunctió significa de nostres culpes; en 

la cendra, la mort que a tots pren y per tots passa. Y per ço és mester en la penitència 
que·ns punchen les cerdes, penedint-nos de nostres culpes, ab recort y temor de la mort 
que·ns asalta.»

[17. PIADOSA EXHORTACIÓ A PENITÈNCIA]

Aconsola’t, donchs, penident, y en aquests actes de penitència te exercita, que les 
armes dels penidents són lo cilici, y pa de làgremes, y strado y lit de cendra. Hi aprén de 
cor aquests versos:

Lo teu beure sia aygua, la vianda desaborida, aspra la vestidura;
a les spatles la disciplina, poch lo dormir, en dur strado.

Los genolls en terra, batuts los pits, descobert lo cap,
sobre lo pahiment la boca, en lo cel la pensa, parle la lengua
y de cor pregue. Les mans largues als pobres, freqüentats dejunis;
humil la pensa, los ulls simples, piadós lo cor, la carn munda,

 cendra] la add. B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  aspredat] spredat B. Seguim V.  |  compunctió] 
compuctió B. Seguim V.

- Mira ... vida]  Aquest passatge es refereix a 2Sa 12, 1-24, que narra com Déu blasma el rei David en boca 
del profeta Natan per haver fet matar l’hitita Uries amb la intenció de prendre-li l’esposa. Tot i que li és 
perdonat el pecat, el menyspreu a la divinitat serà castigat amb la mort del fill que havia nascut d’aquesta 
relació.  |   cilici]  Om.: «humiliter et abjectum, in terra sedendo» (VCC, 101b).  |   fins ... culpa]  En el text llatí 
es reprodueixen les paraules del profeta Natan en estil directe: «donec audivit a Domino per Nathan 
Prophetam: Transtulit Dominus peccatum tuum a te» [2Sa 12, 13] (VCC, 101b).  |  2-4 y1 ... vida]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 101b).  |  - en2 ... incerta]  Cfr. amb el text llatí: «in cinere vero, consideratio mortis, 
per quam tota humani generis massa in pulverem est redigenda» (VCC, 101b).   |   cilici]  Om.: «quod de pilis 
contexitur» (VCC, 101b).  |  - Diu ... asalta]  Cfr. amb el text llatí: «Unde Gregorius: “In cilicio quippe 
asperitas et compunctio peccatorum; in cinere autem, pulvis ostenditur mortuorum, et idcirco utrumque hoc 
adhiberi ad poenitentiam solet, ut in compunctione cilicii, cognoscamus quid per culpam fecimus, et in favilla 
cineris, perpendamus quid per judicium facti sumus” haec Gregorius» (VCC, 101b). La font és sant Gregori 
Magne, Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, part VI, l.XXXV, c.VI (PL 76, col. 0753C).  |  
- que ... cendra]  Cfr. amb el text llatí: «quia cinis et cilicium sunt arma poenitentium. Maxime enim in 
cibo et veste consistit labor poenitentiae» (VCC, 101b). L’expressió «pa de làgremes» prové del Sl 79, 6: 
«Cibabis nos pane lacrimarum, et potum dabis nobis in lacrimis in mensura?».  |  -, Lo ... carçre]  
Aquest poema, que va circular durant l’edat mitjana en la literatura moral i didàctica per il·lustrar de manera 
condensada les privacions de la vida monàstica, ha estat inventariat per H. Walther en la seua compilació de 
sentències i proverbis Initia carminum ac versuum Medii Aevi posterioris latinorum (Carmina medii aevi 
posterioris latina, I (Göttingen, Vandenhoeck i Ruprecht, 1959), núm. 18341.





fe recta, sperança ferma, caritat perfeta.
Sien contínues y justes les tues pregàries.
Aquests són los actes, o, pecador!, de verdadera penitència;
sofir en aquest món dels teus pecats les penes,
les quals segurament te delliuren de la ira del Jutge y de l’infernal carçre.

Diu sant Bernat: «No perd res del temps lo qui verdaderament fa penitència: per 
contrició lo temps passat restaura, té lo present per bones obres hi lo sdevenidor per 
fermetat de bon prepòsit.» Treballen, donchs, los penidents, y humilment se sforcen, que 
en lo temps de les messes colliran los premis. Diu lo psalmista: «Los qui senbren en 
làgremes colliran en alegria.» Sien aconsolats los penidents y la penitència no dexen, y 

speren haver part ab los martres.
Diu sant Crisòstom: «Als martres se poden acom- {79d} parar los qui viven en 

penitència.» Fogir lonch temps és major pena que mort cuytada. Lo piadós Senyor 
benaventurats los nomena, y benignament los aconsola, dient: «Benaventurats són los 
qui ploren, que ells seran aconsolats de present per la mia gràcia, y en lo sdevenidor de 

la mia glòria.» Y axí, lo Senyor les làgremes dels qui ploren ab promesa de la eterna 
alegria aconsola. De les excel·lents lahors de la penitència sant Ciprià parla, dient: «Què 
puch yo parlar de tu, o, penitència!, que poc no sia? Tots los nostres ligams tu·ls soltes, 
les portes de Parahís tancades tu les nos obres, les coses adverses tu les mitigues, les 
nostres infirmitats sanes, les nostres tenebres fas clares, als desesperats recrees, als 

temerosos animes.»

ORACIÓ

Jesús, Senyor just y benigne, la mia vida me spanta, la qual, si diligentment vull 
discutir hi veure, tota és pecat o sterilitat infructuosa; e si par que algun fruyt tinga, o és 
simulat o imperfet, o en alguna manera corrupte. Donchs, què és lo que a mi, peccador, 

 pecats] peccats B. Seguim V.  |   qui] que B. Seguim V.  |   senbren] sembren B. Seguim V.  |   aconsolats] 
aconsalats B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   pena] peua B. Seguim V.  |   ells] els B. Seguim V.  |  
 promesa] promessa B. Seguim V.  |   lahors] lahora B. Seguim V.

- Los ... alegria] Sl 125, 5: Qui seminant in lacrimis, in exsultatione metent. Psalteri: «Aquells qui sembren 
en làgremes, colliran en alegria» (López Quiles 1985: 135).  |  - Benaventurats ... glòria] Mt 5, 5: Beati qui 
lugent: quoniam ipsi consolabuntur.

 les ... carçre]  Cfr. amb el text llatí: «Quam te perpetuis, addicat Judicis ira» (VCC, 101b).  |  - Diu ... prepòsit]  
Font no localitzada.   |  - Diu ... penitència]  En aquest cas tampoc no hem pogut localitzar la font del 
passatge.  |  - de1 ... glòria]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 101b).  |  - De ... animes]  El passatge 
pertany en realitat al bisbe Haymo de Halberstad, De varietate librorum, l.II, c.LXIV: De laude et utilitate 
poenitentiae (PL 118, 0928D-0929A).  |   les ... obres]  Cfr. amb el text llatí: «omnia clausa tu reseras» (VCC, 
101b).  |  - als1 ... animes]  Cfr. amb el text llatí: «omnia desperata tu animas» (VCC, 101b).   |   Jesús ... 
benigne]  Add. de Corella (cfr. amb (VCC, 101sc).





resta, sinó que en tot lo spay de la mia vida plore la pèrdua de tota la mia vida? Yo só 
cert, Senyor, que·ls meus pecats la eterna damnació mereixen, y só més cert que la mia 
penitència a la satisfactió de l[e]s mies culpes no basta, y só certíssim que la tua 
misericòrdia sobrepuja tota offensa. Usa, donchs, piadós misericorde, devers mi de la 
tua misericòrdia, y atorga’m dels meus pecats indulgència, que no són aldre los meus 

mèrits, sinó la tua misericòrdia, Senyor y Déu meu. Amén.

 pecats] peccats B. Seguim V.  |   satisfactió] satisfació B. Seguim V.  |   donchs] doncs B. Seguim V.  |   pecats] 
peccats B. Seguim V.

 piadós misericorde]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 101sc). 



DEL BAPTISME  DEL  SENYOR.  CAPÍTOL XXI

[1. DEL  LLOC  DEL BAPTISME  DE CRIST]

Acabava lo Senyor vint-y-nou anys de la sua edat humana, en los quals pobra, humil 
y de- {80a} jecta havia portat la vida, y en los trenta anys començava, batejant al flum 
Jordà lo Baptista y prycant penitència. En aquests dies dix lo Senyor a la sua verge Mare 

que era vengut lo temps que devia manifestar al món la glòria de son Pare, hi mostrar ell 
qui era, hi obrar la salut de les ànimes, per la qual son Pare l’avia tramés en la terra. Hi, 
humilment, presa licència de la sua verge Mare hi de Joseff, qui encara vivia, de 
Nazareth se partí lo mansuet Senyor hi benigne, y a les jordanes aygües endreçà los 
passos, al loch hon Johan administrava lo baptisme, que poch spay de Jerichó distava, y 

per orient a Jerusalem mira. Hi de Jerichó a dos milles stà una capella, hon sant Johan 
tenia lo seu habitacle; hi de la capella fins al Jordà és una milla, hon lo Senyor rebé lo 
baptisme. Però alguns opinen que fon lo Senyor batejat entre Emon hi Salim, no luny 
dels monts de Gelboé en la Bethània, que stà situada sobre les jordanes ribes, de Jerichó 
a tres legües, y dos de la capella del Baptista.

Diu sant Remigi: «Galilea “transmigració” significa; Jordà “devallament” se 
interpreta. Ve lo Senyor al flum Jordà partint-se de Galilea, significant que aquells qui 
en les aygües del baptisme volen rebre la gràcia és mester que per humilitat devallen, y 
dels vicis a virtuts transmigren».

[2. DEL  MOTIU PER  QUÈ CRIST ÉS BATEJAT ALS TRENTA ANYS]

Diu Beda que·l Senyor de edat de trenta anys vench al baptisme, hi començà a 

manifestar les sues obres, mostrant que aquella és edat legítima per a sacerdoci, 

 portat] porta B. Seguim V.  |   prycant] preÿcant B. Seguim V.  |   Jerusalem] Jurausalem B. Seguim V.  |   a] 
om. B. Seguim V.

- de3 ... baptisme] Mc 1, 9: Et factum est: in diebus illis venit Jesus a Nazareth Galilaeae: et baptizatus est 
a Joanne in Jordane.

 de ... humana]  Cfr. amb el text llatí: «aetatis suae» (VCC, 101a). Corella afegeix l’adjectiu «humana» per tal 
de concretar que es refereix al Déu-home encarnat, i no a Déu, que té una dimensió temporal eterna.  |  
 penitència]  Om.: «antequam clauderetur in carcere» (VCC, 101b).  |   hi ... vivia]  Cfr. amb el text llatí: «et 
nutritio suo Joseph» (VCC, 102a).  |  8-11 de3 ... mira]  Cfr. amb el text llatí: «venit a Nazareth Galilaeae, ubi 
nutritus fuerat, quae respectu Jerusalem, est ad Aquilonem. Et ivit versus locum Jordanis, ubi Joannes 
baptizabat, non longe a Jericho, quae respectu Jerusalem, est ad Orientem» (VCC, 102a).  |   Jerichó]  Om.: 
«similiter ad Orientem» (VCC, 102a).  |  - Diu ... transmigren]  No hem pogut localitzar aquest passatge en 
l’obra de sant Remigi. Cfr. el fragment amb aquest passatge d’Anselm de Laon, Glossa ordinaria, segons 
Mt 3, 13 (PL 114, col. 0082D): «A Galilaea in Jordanem. Galilaea, transmigratio: Jordanis, descensus. Qui 
ergo vult baptizari transmigret a vitiis, et descendens humilietur».  |  -, Diu ... vida]  Beda el Venerable, 
In Lucae evangelium expositio, l.I, c.III (PL 92, col. 0359D).  |  -, per ... doctrina]  Cfr. amb el text llatí: 
«vel ad sacerdotium, vel ad docendum» (VCC, 102a).





prelatura hi doctrina. Hi algú en argument no porte Jeremies hi Daniel, qui en menor 
edat tingueren sperit de profecia y profetizaren, car los miracles no deuen ésser portats 
en exemple. És lo nombre de trenta de gran misteri per a nosaltres, y significa que en la 
fe de la Trinitat santa en obediència dels deu manaments portem nostra vida.

Diu Rabanus: «Prenem exemple que algú no deu ésser sacerdot, prelat ni bisbe sinó 

en edat {80b} perfeta.» Però és gran dolor, que de present són prelats de les sgleyes per 
al regiment de les ànimes aquells que no saben regir les sues, y són procuradors y tutors 
del patrimoni del crucifixi aquells qui no saben regir los béns propis, y són mestres dels 
altres, y ells haurien mester mestre.

Diu sanct Crisòstom: «En edat de trenta anys vench lo Senyor al baptisme, perquè 

aprés del baptisme devia començar la Ley nova y absoldre la vella. Volgué tot aquell 
temps portar lo jou de la ley judaica fins al temps que·ls hòmens contra tots los 
manaments pecar poden, perquè·ls juheus no diguessen que dexava la Ley perquè no 
podia acabar lo que ella manava. Y per ço, en aquest temps acabà totes les sues 
observances, y vench al baptisme a santificar les aygües per a tots los qui aprés d’ell 

vendrien.»

 exemple] exmeple B. Seguim V.  |   en] és B. Seguim V.  |   judaica] judayca B. Seguim V.

- Hi ... exemple]  Jeremies i Daniel són profetes de l’Antic Testament que es caracteritzaren per la 
clarividència a l’hora d’endevinar els fets futurs del poble d’Israel des d’una edat molt primerenca.  |  - És ... 
vida]  Cfr. amb el text llatí: «Tricennalis autem baptizati Salvatoris aetas conveniens fuit, et nobis convenit, 
propter mysterium Trinitatis, et operationem decalogi» (VCC, 102a).  |   vida]  Corella omet la part final de la 
citació de Beda, op. cit. (PL 92, cols. 0359D-0360A): «“Qui ergo baptizatur, vel gaudet se esse baptizatum, 
tricennalis sit in hunc modum, ut in fide sanctae Trinitatis intelligat, et compleat decalogum” haec Beda» 
(VCC, 102a).  |  - Diu ... perfeta]  Cfr. amb l’original llatí: «Hic ergo, secundum Rabanum, instruimur 
nullum debere sacerdotem, aut praedicatorem fieri, vel Ecclesiae praefici, nisi virilis et perfectae aetatis 
fuerit» (VCC, 102a). La idea central del passatge, que no hem localitzat en l’obra de Raban Maur, és recollida 
per Anselm de Laon en la Glossa ordinaria, segons Mt 3, 13 (PL 114, col. 0082C): «Tunc venit. Quando 
Joannes praedicabat et baptizabat, scilicet quando Jesus triginta erat annorum, ostendens nullum debere 
sacerdotem vel praedicatorem fieri nisi utilis aetatis».  |  - Diu ... vendrien]  Sant Joan Crisòstom, 
Homiliae in Matthaeum, 10, 1 (PG 57, cols. 184-185).  |  - perquè·ls ... manava]  Cfr. la traducció de Corella 
amb el text llatí, en què no consta l’al·lusió als jueus: «ne quis diceret, ideo illum solvisse legem, quia eam 
non valuisset implere» (VCC, 102a). Cap de les traduccions romàniques de la VCC coincideix amb la 
interpretació corelliana; cfr. amb el text portugués: «porque nom dissesse alguū que el quebrantava a lei, pois 
que a nom podia complir» (75a); el castellà: «porque no dixesse alguno que la fenecía porque no la pudo 
guardar» (Montesino, 134d); i l’italià: «accioche nessun dicessi che gl’havessi disciolto quella Legge perché 
non havesse voluto adempierla» (Sansovino, 59b). La traducció francesa de Lemenand no recull aquest 
passatge.  |  - y ... vendrien]  Cfr. amb el text llatí el final del passatge crisostomià: «“ac tunc denum venit 
ad Baptisma, quasi cumulum illud cunctis observationibus Legis imponens” haec Chrysostomus» (VCC, 
102a). 





[3. DE  L’ARRIBADA HUMIL DE  CRIST AL  BAPTISME]

De Nazareth se parteix lo Senyor del cel y de la terra a peu, descalç, per via aspra y 
pedregosa. Mira y contempla com lo teu Senyor tot sol acamina. No té encara dexebles, 
algú no l’acompanya ni li apparella posada. Rahonablement se deu creure en algun 
spital dormia. Què li deyen los qui·l miraven, què ohien les sues orelles?: «Aquest és 
home inútil, dejecte, sens alguna art ni offici.» Aquell qui en lo seu Regne mil mília 

àngels lo serveixen y deu centenars de mil mília lo guarden, solet y miserable, cansat y 
pobre acamina. Clarament nos mostra que no és de aquest món lo seu Regne.

Humiliant-se, de servent ha pres la forma per fer reys a nosaltres; stranger y peregrí 
ha calcigat la terra nostra, perquè portàs a nosaltres a la sua, perquè·ns faça reys en lo 
seu Regne. Ha’ns mostrat de humilitat la car[r]era per la qual pugem al seu eternal 

Regne, y nosaltres, vèrmens podrits, miserables, no la volem apendre, ans les riquees, 
honors y pompes caduques, doloroses y transitòries axí les desijam, strenyem y abraçam 
que manifestament se mostra que de aquest món és lo nostre regne, y que no és en lo 
{80c} cel la nostra sperança, ni tenim temor de les infernals penes. O, miserables, 
encegats fills dels hòmens! Com no miram que som peregrins en aquesta terra, y que 

portam a Parahís o a infern la nostra via? Per què dexam les coses verdaderes per les 
vanes, les inmortals per les mortes, vida per mort, eterna glòria per eternes penes?

[4. DE  LES RAONS PER  QUÈ CRIST  VOLGUÉ  SER  BATEJAT]

Hi tornant a la evangèlica letra, acaminà lo mansuet Jesús, Déu y Senyor nostre, fins a 
les jordanes aygües, hon batejava lo Batista. Y staven grans pobles, qui rebien lo 
baptisme y la doctrina de Johan ohien, que stimaven que fos lo rey Messies. Arribà lo 

 creure] crenre V.  Seguim B.  |   dexam] dexem B. Seguim V.  |   Batista] Baptista B. Seguim V.

 no ... Regne] Jn 18, 36: Respondit Jesus: Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum 
meum, ministri mei utique decertarent ut non traderer Judaeis: nunc autem regnum meum non est hinc.  |   de 
... forma] Fl 2, 7: sed semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et 
habitu inventus ut homo.

- De ... offici]  Cfr. amb el text llatí: «Vadit ergo Dominus mundi solus, pedibus nudis, per spatium tam longi 
itineris. Intuere eum diligenter et devote, eidemque vehementer et ex corde compatere. Non ducit secum 
militum, aut equorum, aut alterius comitivae frequentiam; necdum habebat discipulos, vel sequelam aliam. 
Non habet qui praecedat ad hospitia, ad necessaria praeparanda. Nec sunt ibi honores et pompae, quibus nos 
vermiculi utimur et delectamur» (VCC, 102a).  |  - Hans ... penes]  Cfr. amb el text llatí: «Viam posuit ante 
oculos nostros, per quam illuc ascendere valeamus. Sed quare ipsum negligimus? Quare nosipsos non 
humiliamus? Quare honores et pompas, caduca et vana, sic avide quaerimus et tenemus? Certe quia regnum 
nostrum est de hoc mundo, nec consideramus nos advenas et peregrinos, et propterea mala ista incurrimus. O 
vani filii hominum! cur vana pro veris, caduca pro certis, temporalia pro aeternis acceptamus, et sic studiose 
amplectimur? Cur ista transitoria non spernimus, et quasi transacta non reputamus?» (VCC, 102b).  |  - Hi 
... Batista]  Cfr. amb el text llatí: «Vadit ergo Dominus Jesus, scilicet dator salutis, et non indigens salute, sic 
humiliter et continuatis diebus, quousque perveniat ad Jordanem. Cum autem venit ad Jordanem, invenit 
Joannem peccatores baptizantem» (VCC, 102b). L’ed. de Rigollot introdueix l’intertítol entre les dues frases 
d’aquest fragment.  |  -, Arribà ... culpables]  Cfr. amb el text llatí: «Cum famulis Dominus, cum reis 
Judex baptizandus venit» (VCC, 102b).





Senyor y entre·ls pobles se mesclà lo Rey ab los vasalls, lo Senyor ab los servents, lo 
Jutge ab los culpables. Vench lo Anyell unicorn a les aygües no perquè·l mundassen, 
mas perquè·ls donàs virtut que mundar poguesen. Vench Jesús, Déu y home, al Baptista, 
lo major al menor, Déu a Johan, lo Senyor al servent, lo Rey al cavaller, la Lum a la 
canela, lo Sol a la stela. Vench per confermar lo que Johan prycava, y perquè lo 

testimoni de Johan ohissen los pobles, y perquè prengués de Johan lo baptisme.
Vench la font a la cisterna, vench lo riu a pendre aygua de la laguna, y lo pou a pendre 

aygua de la pica, lo actor del baptisme al servent y ministre, no perquè·l mundàs lo 
baptisme de culpes, que no·n tenia, mas perquè aprovàs lo que Johan feya hi mundàs hi 
santificàs les aygües, que poguessen aprés del seu baptisme lo que ans no podien.

Volgué ell, Déu y home nat en lo judaich poble, acabar de la Ley tots los misteris, y a 
tots los graus de humilitat condescendre, y perquè nosaltres prenguéssem exemple y 
algú, per gran que sia y santificat en lo ventre de sa mare, no dexe pendre lo baptisme; 
pose primer en obra y aprés al poble pryque. Y los servents coneguen ab quanta alegria 
al baptisme del Senyor deuen córrer, que·l Senyor lo baptisme del servent ha volgut 

 los] om. B. Seguim V.  |   poguesen] poguessen B. Seguim V.  |   prycava] preÿcava B. Seguim V.  |   poguessen] 
poguessem B. Seguim V.  |   a] om. B. Seguim V.  |   graus] grans B. Seguim V.  |  humilitat] hnmilitat B. 
Seguim V.  |   pryque] preÿque B. Seguim V.

 Anyell unicorn]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 102b). La imatge cristològica de l’unicorn té una llarga 
tradició dins del cristianisme. Aquest mític animal entra a formar part del text bíblic a partir d’una mala 
interpretació del terme hebreu «re ém» (bou salvatge), que és traduït al grec com «rinoceront» o «unicorn». 
En l’Antic Testament, l’unicorn apareix com a símbol de poder i magestuositat en nombrosos passatges (Nm 
23, 22; Dt 33, 17; Is 34, 7; Jb 39, 9-12 i Sl 21, 22; 28, 6 i 91, 11), fet que va facilitar la posterior identificació 
simbòlica amb Crist en les interpretacions al·legòriques dels pares de l’Església. De fet, ja en el s. II Tertulià, 
tot glossant el passatge de Dt 33, 17, va identificar aquest animal amb Crist, i la banya amb la creu: «Nam et 
benedicitur in haec verba Joseph: Tauri decor ejus, cornua unicornis cornua ejus, in eis nationes ventilabit 
pariter ad summum usque terrae (Deut. XXXIII, 17). Non utique rhinoceros destinabatur unicornis, vel 
minotaurus bicornis, sed Christus in illo significabatur: taurus ob utramque dispositionem, aliis ferus ut judex, 
aliis mansuetus ut salvator: cujus cornua essent crucis extima (Liber adversus judaeos, PL 2, col. 0626B).

En un sentit semblant interpreta aquest mateix passatge sant Ambròs de Milà, que conclou: «Quis autem 
unicornuus, nisi unigenitus Dei Filius, et unicum Dei Verbum, quod erat in principio apud Patrem? Quod 
Verbum suis [Col.1099B] cornibus gentium populos mortificavit, et vivificavit; ut fierent in decem millia 
Ephraem usque ad terminos terrae, et usque in millia Manassen: eo quod crediturus esset in eum populus 
nationum, qui totum repleret orbem terrarum, crediturus esset postea etiam populus Judaeorum, ex oblivione 
conversus ad gratiam. Oblitus est enim salutem suam, qui tam sero converteretur ad Christum» (Enarrationes 
in XII psalmos davidicos, In psalmum XLIII enarratio, PL 14, cols. 1099A-B).

Si tenim en compte, doncs, que la imatge de l’unicorn està en la base de la figuració de Jesucrist com a 
redemptor de l’espècie humana, no ens ha d’estranyar que Corella remeta precisament a aquesta doble figura 
de l’Anyell (l’Agnus Dei que lleva els pecats del món) i de l’unicorn (que pot guarir i vivificar amb el seu 
corn) en aquest passatge del Cartoixà, que al·ludeix a la remissió dels pecats que té lloc amb el baptisme. De 
la mateixa manera que, segons els bestiaris medievals, la banya de l’unicorn pot guarir certes malalties, el 
contacte de Jesucrist amb les aigües les dota de poders per a la remissió dels pecats durant el baptisme. Veg. 
la reiteració d’aquesta imatge, amb un major desenvolupament, en la p. 401,3-8.

El motiu de l’unicorn com a figuració divina en el plànol de la redempció apareix també en l’Spill de 
Jaume Roig: «oricorn fort/ domat e mort, /cantant donzella/ humil e bella» (vv. 13917-13920). Segons els 
bestiaris, només és possible caçar l’unicorn i prendre-li el corn quan s’adorm als peus d’una donzella induït 
per l’olor de la seua virginitat (Carré 2006, 694).  |  - Vench ... podien]  Cfr. amb el text llatí: «fons a rivo, 
plenitudo a stilla, auctor Baptismi a Baptismi ministro; non purgatione indigens, sed nostram faciens; non 
necessitate ablutionis, ut ipse remissionem peccatorum per baptismum acciperet, sed ut Baptismate suo, 
baptismum Joannis approbaret, et ipsum a Deo ordinatum ostenderet» (VCC, 102b).





pendre. Qui pot fogir de pendre lo baptisme de {80d} gràcia?; que·l Senyor ha volgut 
pendre lo baptisme de penitència, en lo qual volgué mostrar lo misteri de la Trinitat als 
pobles, que aprengam nosaltres, y que·l Sperit Sant devalla per la sua gràcia sobre 
aquells qui reben lo baptisme; y ohissen ensemps ab lo testimoni del Baptista la veu del 
Pare, y creguessen que per aquesta filiació sua natural, eterna, venint ell al baptisme, 

Déu y home, ha fet a nosaltres fills de Déu adoptius per gràcia, germans seus cohereus 
ab ell del seu Regne.

Volent, donchs, lo Senyor obrar la salut nostra, començà a posar en obra los actes de 
la sua doctrina, començant lo fonament y obrint la porta de la sua sposa Sgleya santa.

[5. COM  JOAN , PER  LA SEUA HUMILITAT ,  REFUSA  BATEJAR  A CRIST]

Volgué de Johan pendre lo baptisme, y axí, acostà’s a ell, qui los peccadors batejava, 

y humilment li parlà, dient: «Yo·t prech, núncio de Déu, ensemps ab los altres me 
bateges.» Mirà Johan aquella deífica speciosa cara, aquella venerable divina presència, 
y conegué per revelació profètica com era Déu y home, sens algun pecat ni culpa, y que 
no havia mester batisme aquell qui havia [a] lavar los pecats y culpes dels altres.

Spantà’s y temé lo Batista; y a ell, servent, la humilitat del Senyor lo spantà, la qual, 

seguint ab temor lo seu respondre, apartant lo Senyor que no s’acostàs al baptisme, 
dient: «Yo, home terrenal, miserable, he mester que tu, celestial, me bateges. Tu, 
engendrat sens màcula, no has mester batisme. Tu, major y Senyor; yo, servent mínim. 

 santa] sancta B. Seguim V.  |   temé] tenim B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.

 Yo ... bateges] Mt 3, 14: Joannes autem prohibebat eum, dicens: Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me?

 pobles]  Om.: «ut caput draconis in aqua contereret, peccata deleret, et veterem Adam sepeliret; ut contactu 
mundissimae suae carnis et corporis, aquas sanctificans, vim abluendi et regenerativam aquis conferret, et 
sanctificatas aquas baptizandis postmodum relinqueret» (VCC, 102b). Cfr. amb les diverses traduccions 
romàniques: «Ítem, baptizose por quebrantar en las aguas la cabeça del dragón, e por quitar los pecados, e por 
sepultar en ellas toda la culpa vieja de Adán, e porque sanctificándolas por el tocamiento de su muy limpia 
carne e cuerpo diesse a las mesmas aguas fuerça de alimpiar e virtud regenerativa, dexándolas sanctificadas 
para todos los que se baptizasen después» (Montesino, 135b); «Et per schiacciar il capo del dragone 
nell’acqua, cancellando i peccati, et seppellando il vecchio Adamo. Et accioche col toccamento della sua 
mondissima carne  et del corpo, santificando l’acqua, desse forza et vigore all’acque di lavare et rigenerare, 
lasciando l’acque santificate a coloro che poi si doveano battezzare» (Sansovino 59c). Les traduccions 
portuguesa i francesa no donen compte d’aquest passatge.  |  - y ... baptisme]  Cfr. amb el text llatí: «ut per 
descensionem columbae in lavacro credentium Spiritus Sancti adventum super baptizatos monstraret» (VCC, 
102b).  |  - y ... Regne]  Cfr. amb el text llatí: «et ut per hoc quod ipse Filius Dei baptizatus est, omnes per 
Baptismum renatos, filios Dei, et fratres sibi faceret et ostenderet» (VCC, 102b).  |   Regne]  Om.: «Quem et tu 
fidelis, ut jam in Christo regeneratus, concomitare, ejusque sacramenta, et cuncta quae aguntur, scrutare» 
(VCC, 102b).  |  - començà ... doctrina]  Cfr. amb el text llatí: «coepit prius facere, quam docere» [Ac 1, 1] 
(VCC, 102b).  |   començant ... santa]  Cfr. amb el text llatí: «Et primum inchoans a janua sacramentorum, et 
fundamento virtutum, voluit a Joanne baptizari» (VCC, 102b).  |   Mirà ... presència]  Cfr. l’estil ornat de la 
traducció de Corella amb l’original llatí: «Joannes vero intuens eum» (VCC, 102b).  |  - y2 ... dient]  Cfr. 
amb el text llatí: «et ut humilitatem Regis imitaretur miles, ex reverentia eum prohibens, dixit» (VCC, 
103a).  |  - Yo ... batisme]  Cfr. amb el text llatí, que expressa el passatge amb una construcció 
interrogativa: «Domine, ego terrenus a te coelesti, qui non eges, baptizari debeo, quia egeo baptizari, et tu, 
cujus generatio non est vitiosa, venis ad me baptizari?» (VCC, 103a).





No tu de mi, mas yo de tu dech pendre lo batisme. Yo dech anar a tu, no tu a mi; tu est 
munde, y tot lo que vols fas munde. Donchs, no yo a tu, mas tu, Senyor, me lava. Yo, 
home; tu, Déu. Yo, pecador concebut en culpa; tu, sens pecat Déu y home. Com vols, 
Senyor, que yo·t batege? No recuse fer lo que tu manes, però ignore aquest tan gran 
misteri. Yo los pecadors batege en penitència; tu per a què vols lo baptisme, que de 

peccat no tens culpa? Y, per què vols que yo com a pecca- {81a} dor te batege, qui est 
vengut perquè als peccadors los pecats perdones?»

Diu sanct Bernat: «Senyor Jesús, per què vols ni per a què has mester lo batisme? Per 
què és mester al sa la medicina, ni mundícia al que de tot y en tot és munde? Quina 
màcula pot tenir lo Anyell sens màcula?»

Diu sant Crisòstom: «És molta rahó que tu·m bateges, perquè·m justifiques hi del 
celestial Regne me faces digne. Tot lo bé, del cel devalla en la terra, no puja al cel de la 
terra».

-Què fas, Senyor? No vull que a mi te acostes. Vols que·ls pobles com a falsiós me 
apedreguen? Ara·m dexe de prycar de tu grans excel·lències, y tu, humil, mansuet y 

simple vols que·t batege? Tu en lo cel est Fill de rey, y fill de rey en la terra. Per què no 
mostres lo real ceptre? Mostra la tua dignitat règia. Hon són les legions angèliques que 
t’acompanyen? Hon són los mil mília que t’aguarden hi deu centenars de cent mília 
que·t serveixen? Y tu, Rey dels reys, inclines lo teu cap a mi que·t batege? Bateja tu, 
Senyor, a mi, hi a tots los qui speren que yo·ls batege. E si yo, Senyor, batejar te volia, 

no u comportaran les jordanes aygües que yo lave aquell qui sens màcula és vengut per 
lavar los altres. Y del Jordà tornaran atràs les aygües, si los teus peus les calciguen. Més 

 Yo] On B. Seguim V.  |   pecadors] peccadors B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   sant] saut V. 
Seguim B.  |  perquè·m] perquè·n B. Seguim V.  |   falsiós] falciós B. Seguim V.  |   prycar] preÿcar B. Seguim 
V.  |  humil] mil B. Seguim V.  |   angèliques] angèlicques B. Seguim V.  |   centenars] centenàs B. Seguim V.  |  
 aquell] aquel B. Seguim V.

 Yo ... home]  Cfr. amb el text llatí: «Ego peccator, quia homo; tu sine peccato, quia Deus» (VCC, 103a).  |  
- Diu ... màcula2]  Sant Bernat de Claravall, In epiphania Domini, sermó I: De verbis Apostoli, «Apparuit 
benignitas et humanitas Salvatoris nostri Dei», et de tribus Christi apparitionibus (PL 183, cols. 0146A-B).  |  
 munde]  Om.: «Unde tibi peccatum, ubi baptisma sit necessarium?» (VCC, 103a).  |  - Diu ... terra]  
Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 4 (PG 56, col. 657).  |   digne]  Om.: «ut autem ego te 
baptizem, quae est ratio?» (VCC, 103a).  |  -, -Què ... poble]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb 
l’original llatí, on s’explicita que el passatge està manllevat al papa Lleó: «Unde etiam Leo Papa: “Quid facis, 
Domine? Ecce quasi mendacem me lapidabunt. Ego magna de te praedicavi, et tu tam simplex velut hospes 
advenisti! Tu sursum Filius Regis, et deorsum Filius Regis, et nusquam sceptrum regale ostendis! Ostende 
dignitatem tuam. Cur solus tam humilis advenisti? Ubi Angelorum agmina? Ubi ministratio Cherubim sex 
alarum? Ubi ventilabrum? Tu Moysen glorificasti in nube lucida, et columna ignis, et tu mihi caput inclinas? 
Renue, Domine, caput es omnium. Ostendisti humilia, ostendisti sublimia. Baptiza omnes praesentes, et me 
ante omnes. Quid baptizari vis, sordem non habens? Et si baptizare voluero, Jordanis non suscipit, cognovit te 
Factorem suum, convertit fluenta retrorsum” haec Leo» (VCC, 103a). Notem que Corella omet l’al·lusió a la 
glorificació de Moisés a través del núvol i la columna de foc, que són senyals de la manifestació de Déu al 
poble jueu en l’Èxode, i que, en canvi, incorpora una referència a l’episodi de la separació de les aigües del 
riu Jordà, en ser travessat pels portadors de l’arca de l’aliança (Js 3, 13-17). Sobre el simbolisme del riu Jordà 
en la prefiguració del baptisme de Jesucrit, veg., més endavant, la p. 402,5-9.





vol rahó a tu facen reverència que no a la tua archa, quand lo teu capità Josué pasà per 
mig de aquest riu en sech lo teu poble.

Diu sant Leó papa: «No és maravella si tremolà lo Batista quand a les sues mans se 
humilià aquell al qual totes les creatures del cel, de la terra y dels abissos se agenollen.»

Diu sant Bernat: «Aquell excel·lent cap sots les mans del Batista s’enclina, que·ls 

àngels adoren, les potestats y principats tremolen, los cherebins y serafins davant ell 
prostrats se humilien. Quina maravella si Joan tremola, si les nostres penses del recort 
tremolen! O, com serà alt en lo Juhí aquest cap, qui ara a Joan se humilia!»

[6. DEL  SIGNIFICAT OCULT  DE LA JUSTÍCIA]

Volgué lo Senyor que Johan de humil servent fes resposta, y aprés li revelà lo misteri, 
dient: {81b} «Dexa de present, permet hi comporta que yo de tu prenga lo batisme, hi 

axí done exemple de totes virtuoses obres». Diu sanct Crisòstom: «quasi dient: “Totes 
les coses de la Ley he acabades. Ara, humiliant-me a tu, servent y creatura mia, tota 
justícia acabe”». No diu justícia en quant és special virtut de les altres, mas en quant és 
general hi les comprén totes. Y perquè humilitat és fonament de totes, lo fonament 

 humilià] humilà B. Seguim V.  |   cherebins] cherobins B. Seguim V.  |   humilien] humilen V. Seguim B.  |  Joan] 
Johan B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   revelà] revellà B. Seguim V.  |   de] que B. Seguim V.  |  
 sanct] sant B. Seguim V.  |   humiliant-me] humiliat-me B. Manca la abreviatura nassal. Seguim V.  |  mia] a 
add. B. Seguim V.

- Totes ... acabe] Mt 3, 15: Respondens autem Jesus, dixit ei: Sine modo: sic enim decet nos implere 
omnem justitiam. Tunc dimisit eum.

- Diu ... agenollen]  Corella atribueix erròniament aquest passatge al papa Lleó a partir de la clàusula «haec 
Leo» (VCC, 103a) que marca en el text llatí el final de la citació anterior.  |  - Diu ... humilia]  Cfr. la 
traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Unde Bernardus: “Inclinatur sub Baptistae manibus, caput 
adorandum Angelis, reverendum Potestatibus, tremendum Principatibus. Quid mirum, si tremit homo, nec 
audet attingere sanctum Dei verticem? Quid vel ipsa cogitatione non contremiscit? O quam altum erit in 
judicio caput istud, quod modo sic inclinatur; et vertex qui modo tam humilis videtur, quam sublimis et 
erectus tunc apparebit!” haec Bernardus» (VCC, 103a). La font és Sant Bernat de Claravall, Sermones de 
tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, In octava Epiphaniae, sermó 804: De 
circumcisione, bautismo, et verbo Domini ad Joannem. «Sic decet nos implere omnem justitiam» (PL 183, 
cols. 0153D-0154A).  |  - Dexa ... obres]  Cfr. amb el text llatí: «Sine, id est, permitte, modo, scilicet me a 
te baptizari in aqua, ut tu postmodum a me baptizeris in Spiritu, quia mysterium est quod ago» (VCC, 103a).  |  
- Diu ... acabe]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «In quo, secundum 
Chrysostomum, ostendit quia postea Christus Joannem baptizavit. Sine modo, ut qui formam servi assumpsi, 
expleam et humilitatem ejus. Et subjungit: Sic enim faciendo, dum ego Superior et non indigens a te suscipio 
baptismum, decet nos me suscipiendo, et te baptizando, implere et dare exemplum implendi omnem 
justitiam» (VCC, 103a). Font no localitzada.  |   altres]  Om.: «vitio avaritiae opposita» (VCC, 103a).  |  
-, Y ... batisme]  Corella tanca l’apartat amb aquest fragment de creació pròpia, tot ometent un llarg 
passatge del text llatí, que se centra a desevolupar les diverses interpretacions de la clàusula «tota justícia» de 
Mt 3, 15 recorrent a diverses fonts patrístiques: «seu omnium virtutum perfectionem, secundum 
Chrysostomum, quod dicit tale est: Omnia jam legalia complevimus, nec ullum transgressi sumus aliquando 
mandatum; unum adhuc deest solummodo, oportet etiam istud adjungi, sicque a nobis justitia omnis 
implebitur. Justitiam vero hic complementum cunctorum nominat mandatorum, ostendens hanc veram esse 
justitiam, ut ipse Dominus ac Magister omne in se salutis nostrae sacramentum impleret. Mandatum siquidem 
erat hominibus, baptismum subire Prophetae. Vel omnem justitiam, faciendo unicuique quod suum est. Qui 
enim Christi Baptismum suscipit, miseretur animae suae placens Deo [Sir 30, 24], salutis medelam 
suscipiens, et humiliter subditur Creatori suo, ejus institutioni obediens, proximumque exemplo aedificat, 





nomena, perquè totes les virtuts en aquest profunde acte de humilitat se entenguen, 
humiliant-se ell, Déu y Senyor, Anyell sens màcula, a rebre de Johan lo batisme.

[7. DEL  SIGNIFICAT LA JUSTÍCIA EN SENTIT  ESTRICTE]

Diu sant Bernat: «Clarament se mostra en lo verdader humil la justícia, que res del 
que no és seu ni u pren, ni a si ho atribuheix, ni u usurpa, ni té per propi res que tinga. A 

 tinga] tingua B. Seguim V.

eum ad bonum inducens. Sic ergo omnem justitiam implet, quia Deo, et sibi, et proximo facit quod debet. Vel 
omnem justitiam, faciendo prius quod postea fieri debet ab aliis, quasi diceret: Ideo me nunc subdo tibi 
minori, ne dedignentur majores a minoribus baptizari vel regi. Unde Ambrosius: “Quae est justitia, nisi quod 
alterum facere velis, prior ipse incipias, et tuo alios horteris exemplo?” Unde et Chrysostomus: “Non ergo sui 
causa baptizari Dominus voluit, sed causa nostri, ut impleret omnem justitiam. Justum est enim ut quod quis 
docet alterum facere, prior incipiat. Quia igitur Dominus magister humani generis venerat, exemplo sui 
docere voluit quid esset faciendum, ut discipuli Magistrum, servi Dominum sequerentur.” Unde etiam 
Augustinus: “Voluit facere quod faciendum omnibus imperabat, ut Dominus et Magister doctrinam suam non 
tam verbis insinuaret, quam actibus exerceret.” Vel, secundum Rabanum, sic decet nos exemplum dare omnis 
justitiae implendae in Baptismo, sine qua non aperitur aditus regni coelestis, ut discant homines neminem 
sine unda Baptismi perfectum esse. Vel omnem justitiam, id est, omnem et superabundantem humilitatem; 
major enim pars justitiae, est humilitas» (VCC, 103a-b). Les fonts dels passatges citats són, per ordre 
d’aparició: sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 10, 1 (PG 57, col. 185); sant Ambròs de Milà, 
Expositio evangelii secundum Lucam, l.II (PL 15, col. 1586B); el segon passatge atribuït a Crisòstom prové 
en realitat de Cromazi d’Aquileia, Tractatus in evangelium Matthaei, tractat I (PL 20, cols. 0329A-B); la 
citació atribuïda a sant Agustí, que no em sabut localitzar en l’obra del bisbe d’Hipona, figura en sant Màxim 
de Torí, Sermones in tres classes distributi, Sermones de tempore, sermó VIII: Idem de S. Epiphania II (PL 
57, col. 0547A) i sant Ambròs de Milà, Sermones, sermó XII: De sancta Epiphania V (PL 17, col. 0626C-D); 
el passatge atribuït a Raban Maur només l’hem pogut localitzar parcialment en Anselm de Laon, Glossa 
ordinaria, segons Mt 3, 15 (PL 114, col. 0082D) i Martí de Lleó, Sermonum liber, Sermo quartus in natale 
Domini II, c.X (PL 208, col. 0201B).
-, Diu ... dexa]  Corella omet la part central d’aquest apartat, que està constituït per un llarg fragment de 
sant Bernat, i tradueix només el passatge final en què Ludolf glossa la citació, tot atribuint-lo a l’abat de 
Claravall a partir d’una interpreació errònia de la clàusula de tancament «haec Bernardus». Cfr. amb el text 
llatí: «Est quippe debita et sufficiens humilitas omni justo necessaria, majori se subdere propter Deum, et non 
paeferre se aequali; abundans, se subdere aequali, et non praeferre se minori; perfecta et superabundans, 
subdere se minori, et non praeferre se alicui; et hunc tertium gradum Christus hic tenuit, ideo omnem 
humilitatem implevit. Unde Bernardus: “Est autem quaedam justitia stricta et angusta valde; ita ut quam cito 
pedem verteris, in peccati foveam cadis, nec praeponere se aequali, nec aequare praeposito. Hujus diffinitio 
est, reddere unicuique quod suum est. Est altera latior et amplior justitia, nec aequare se pari, nec inferiori 
praeponere. Sicut enim grandis et gravis superbia est praeferre se aequali, aut aequare Praelato; sic grandis 
humilitas est inferiorem se exhibere aequali et aequalem inferiori. Maxima et plena justitia est, inferiorem se 
exhibere etiam ipsi inferiori. Sicut enim summa et intolerabilis superbia est, superiori se praeponere; ita 
inferiori se subdere, summa est et plena justitia. Quod ergo Joannes ait: Ego a te debeo baptizari, de prima 
fuit qua superiori se subdidit. Quod autem Christus fecit, de plena justitia fuit; siquidem ille servuli sui se 
manibus inclinavit. Videat nunc quilibet quem imitetur, hunc, an eum, qui extollitur supra omne quod creditur 
aut colitur Deus” [2Te 2, 4]. Et iterum: “Nonne Deo, inquit, subjecta est anima mea? [Sl 61, 2] Aut parum est 
esse subjectum Deo, nisi sis et omni humanae creaturae propter Deum? Sic enim decet nos, inquit, implere 
omnem justitiam [Mt 3, 15]; id est, consummationem profecto justitiae, in humilitatis perfectione 
consistentem. Vade et tu ad minorem, si vis justitia esse perfectus; defer inferiori, et minori te inclinato” haec 
Bernardus. In hoc apparet justitia in humili, quia alienum non surripit, nec sibi attribuit quod non debet; sed 
unicuique jus suum reddit. Non surripit honorem et sibi attribuit; sed Deo honorem, et sibi retinet vilitatem. 
Non laedit proximum, nec cum dijudicat, nec praefert se alicui vel comparat; sed minorem omnibus se 
reputat, et locum novissimum sibi eligit et optat» (VCC, 103b-104a). Les fonts omeses de sant Bernat són 
Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, In octava epiphaniae, sermó 804: 
De circumcisione, baptismo, et verbo Domini ad Joannem. «Sic decet nos implere omnem justitiam» (PL 183, 
cols. 0154A-C) i Sermones in Cantica canticorum, sermó XLII: De duplici humilitate: una videlicet, quam 
parit veritas; et altera, quam inflammat charitas (PL 183, cols. 0991D-0992A).





Déu dóna la honor e glòria, a si defalts hi culpes. No jutja ni fa alguna lesió al prohisme, 
ni davant algú passa, ans en tot hi de tots menor se stima, hi entre tots lo menor loch 
desija, hi si·l pot atényer no·l dexa.»

[8. DEL  NOU  EXEMPLE  D’HUMILITAT  EN CRIST]

Considera com la humilitat del Senyor tostemps major se mostra: en Nazareth era 
subjecte a Joseff y a la verge senyora Mare; ací al servent se humilia, al servent se 

abaixa, hi a ell se fa subjecte. En Nazareth portava la vida dejecta, humil hi quasi inútil, 
ociosa, en sguard dels qui·l miraven; ací no solament inútil se mostra, mas axí com hun 
pecador entre·ls pecadors ve al batisme, que Joan als pecadors pricava penitència y los 
pecadors batejava. Y axí, volgué lo Senyor davant tots, axí com los altres, rebre lo 
batisme.

Diu sant Bernat: «Com no temia lo humil Senyor y mestre, qui pricar delliberava, que 
axí com a pecador home no·l menyspreassen? En açò mostra quant la humilitat li és 
accepta, sobre la qual, per exemple nostre, volia fundar tota la sua deífica doctrina. 
Volgué, perquè aprenguéssem nosaltres, axí com hun peccador pendre lo baptisme, 
aquell lo qual peccar no podia, y nosaltres, per lo contrari, essent pecadors abominables 

vo- {81c} lem que sens peccat nos stimen totes les nacions y pobles, en honor, laor e 
glòria nostra, y en vanitat pomposa. Y si alguna cosa de bé la divina bondat nos dóna, 
quin treball és lo nostre perquè tot lo món ho sàpia!; y nostres defalts per nostre poder 
amagam davall terra no per squivar scàndel, mas per fengir vida santa hi desijar 
mundana glòria».

Considera la humilitat que porta, que essent senyor de la Ley hi sobre la Ley, lo 
baptisme hi totes les altres coses de la Ley axí les acaba com los altres hòmens, sens que 
de porrogativa special alguna no vol alegrar-se. No segueixen los seus vestigis de 

 defalts] defats B. Seguim V.  |   Senyor] Senyr B. Seguim V.  |   abaixa] abaixça VB. Corregim la grafia de la 
lliçó.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |  Joan] Johan B. Seguim V.  |  pricava] preïcava B. Seguim V.  |  
 batisme] baptisme B. Seguim V.  |   temia] tenia B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «nonne timendum 
fuerat» (VCC, 104a).  |  pricar] preïcar B. Seguim V.  |   menyspreassen] menyspreàssem B. Seguim V.  |  
 fundar] fondar B. Seguim V.  |   pecadors] peccadors B. Seguim V.  |   laor] lahor B. Seguim V.

- ací ... subjecte]  Cfr. amb el text llatí: «hic vero se etiam servo subjicit, seque vilificat, ac servum justificat 
et magnificat. Sed et in alio considera quomodo ejus crevit humilitas» (VCC, 104a).  |   en ... miraven]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 104a).  |  7-8 ací ... batisme]  Cfr. amb el text llatí: «Hic autem etiam peccator voluit 
apparere hominibus» (VCC, 104a).  |   batisme]  Om.: «Et licet idem dici posset de circumcisione, quia voluit 
peccator apparere; tamen hic plus est; quia coram turba publice, sed ibi magis occulte» (VCC, 104a).  |  
- Diu ... glòria]  Cfr. amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest fragment a sant Bernat: «Sed 
nonne timendum fuerat, cum ipse se amodo vellet intendere ad praedicandum, ne tanquam peccator 
sperneretur? Non propterea dimisit humilitatis magister, quin profundissime se humiliaret. Ipse ergo propter 
nos instruendos voluit apparere quod non erat, in sui abjectionem et despectionem; at nos e contra volumus 
apparere quod non sumus, in nostram gloriam et laudem. Si quid in nobis videtur esse probitatis, ostendimus; 
defectus vero, qui in nobis sunt, celamus» (VCC, 104a).  |  -, No ... gràcia]  Cfr. amb el text llatí la 
traducció de Corella, que amplifica significativament la diatriba contra els religiosos que cerquen dispenses: 
«Non sic multi in communi congregatione positi faciunt, qui prae ceteris praerogativas singulares habere 
volunt» (VCC, 104a).





present los religiosos, que vies exquisites, hi no solament exquisites, mas de pecat y 
prohibites, ab importuna solicitud cerquen; treballen en haver licències, porrogatives hi 
gràcies, ab les quals del Sperit Sant perden la gràcia.

[9. COM CRIST ÉS  BATEJAT  I  LES AIGÜES ES CONSAGREN  PER  AL 
BAPTISME  EN TOCAR  EL SEU COS]

Conegué lo santificat Batista, y inspirat per inspiració divina, consentí hi obehí y 
permés que·l Senyor de les sues mans prengués lo batisme. Detenia Johan lo Senyor, y 

reverentment lo apartava que no s’acostàs a les jordanes aygües per honor y reverència, 
atenent a la dignitat sua; per aquella mateixa dignitat y reverència obehí al que lo 
Senyor manava. És verdadera humilitat aquella la qual obediència acompanya; y axí, 
l’acte que primer spantat y temerós humilment recusava, aprés ab humilitat y obediència 
devotament lo accepta. Diu sant Bernat: «Consentí Johan y obehí, y lavà lo Anyell sens 

màcula; y lavant a ell lavà les aygües perquè fossen mundes y a nosaltres lavassen.»
Acosta’t, ànima devota, mira y contempla, y sobre la riba del Jordà te agenolla. Mira 

lo teu Senyor: com se despulla, acomana la sua pobra roba, com feyen los altres. Spera 
si entre·ls altres seràs digne que a tu la acomane. Aquell qui les aygües avia creat en lo 
principi, ara en les aygües entra en temps de fret per amor nostra. Los engüents de 

nostra salut {81d} comença; ab la sua carn sacratíssima toca y munda les aygües, y 
dóna’ls virtut que fills de Déu per gràcia spiritualment nos engendre. Sposa huy la sua 
sposa universal Sgleya. Havia dit Oseas lo profeta que en fe la sposaria, y per ço 

 importuna] inportuna B. Seguim V.  |   hi] y B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   temerós] 
etmerós V. Seguim B.  |  humilment] humillment B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  Consentí] 
Conscentí B. Seguim V.  |   Déu] Den B. Seguim V.  |  engendre] engendren VB. Abreviatura sobrera.

 Havia ... sposaria] Os 2, 20: Et sponsabo te mihi in fide; et scies quia ego Dominus.

- Conegué ... batisme]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Cum ergo Joannes 
cognovisset justitiam, sic et tali ordine debere compleri; Spiritus enim in momento eum docuit quod prius 
nescivit, tunc, consensit et dimisit eum, a se baptizari, id est, non ulterius restitit, non ulterius contradixit, 
quinimo ut baptizaretur acquievit, et eum secundum suam voluntatem facere permisit» (VCC, 104a).  |  - que 
... sua]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 104a).  |  - per ... manava]  Cfr. amb el text llatí: «sed dimisit cum, 
obediendo; vera enim est humilitas quam comes obedientia non deserit» (VCC, 104a).  |  - Diu ... lavassen]  
Cfr. amb el text llatí: «Unde Bernardus: “Acquievit Joannes et obedivit, baptizavit Agnum Dei et aquis lavit. 
Nos abluti sumus, non ille; quia nobis lavandis aquae cognoscuntur ablutae” haec Bernardus» (VCC, 104a). 
La font és sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, 
In Epiphania Domini, sermó I: De verbis Apostoli, «Apparuit benignitas et humanitas Salvatoris nostri Dei», 
et de tribus Christi apparitionibus (PL 183, col. 0146B).  |  - Acostat ... Sgleya]  Cfr. amb el text llatí la 
traducció de Corella, que intensifica el caràcter contemplatiu del passatge: «Nunc ergo bene ipsum Dominum 
conspice. Spoliat se Dominus majestatis sicut quilibet alius homunculus, et Creator elementorum subjicit se 
humili elemento aquae, et mergitur in aquis frigidis, tempore magni frigoris, pro nostro amore. Operatur 
nostram salutem, tactu sacri corporis aquas mundans et consecrans, ac vim regenerationis et jus Baptismatis 
eis conferens, sacramentumque Baptismatis sanctificans et constituens, ac crimina nostra lavans et purgans, 
desponsat sibi universalem Ecclesiam, et omnes animas fideles; nam in fide Baptismatis desponsamur 
Domino nostro Jesu Christo» (VCC, 104a).  |   Havia ... sposaria]  Cfr. amb el text llatí, que recull les paraules 
del profeta Osees en estil directe: «Propheta in persona ipsius dicente: Sponsabo te mihi in fide [Os 2, 20]; 
unde haec solemnitas et haec operatio valde utilis est et magna» (VCC, 104a-b). 





alegrament huy canta la Sgleya: «Huy al celestial spòs és conjuncta la sposa, que Jesús 
ha lavat en lo Jordà les nostres culpes.»

Aquestes lúcides aygües desijava lo psalmista, quand deya: «Axí com lo cervo ferit 
les clares fonts desija, axí a tu, Senyor, desija la mia ànima.» Stava natura humana 
ferida de aquella mortal erba de la original nafra, y desijava que vingués lo fort unicorn 

a posar lo corn de la sua divina potència en les nostres aygües, prenent la humanitat 
nostra; y aprés, entràs en les jordanes aygües, a les quals y a totes donàs ineffable 
potència que de aquella general y mortal ferida nos guarisen.

Diu sant Crisòstom: «Volgué lo Senyor pendre lo batisme per donar fi als lavaments 
de la ley judaica, y començar ha tancar la porta de la sinagoga hi obrir la porta de la 

cathòlica Sgleya. Y axí, prenent de Joan lo batisme, al seu batisme féu principi, axí com 
en la Cena volgué menjar lo anyell de la judaica Pasqua, y començà hi celebrà la 
verdadera Pasqua de la sua carn humana en lo sacratísim sagrament de la eucaristia. Ací 
en l’aygua, y aprés en la Cena, volgué que pasàs la ombra y la figura, y la veritat 
començàs hi stigués ferma.»

 huy] hny V. Seguim B.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.

- Axí ... ànima] Sl 41, 2: Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad 
te, Deus. Psalteri: «Axí com lo cervo desitja attènyer a les fonts de les aygües, axí desija la mia ànima 
attènyer a Tu, Senyor» (López Quiles 1985: 65).

- Aquestes ... guarisen]  Corella ofereix en aquest punt una traducció que manté la idea central del text llatí, 
açò és, la santificació de les aigües a través del baptisme de l’immaculat Jesús per a la remissió general dels 
pecats, però opera una reelaboració de bellíssima factura, prescindint d’una citació de sant Anselm, que 
glossa el salm 18, 3, i reinterpretant el passatge a la llum d’un altre verset sàlmic (Sl 41, 2). Cfr. amb el text 
llatí: «Unde Anselmus: «At vero ubi robustioris aetatis plenitudo advenit, missurus manus ad fortia, egressus 
es in salutem populi tui, ut gigas fortis ad currendam viam totius nostrae miseriae. Et primum quidem ut per 
omnia te fratribus assimilares, servum tuum baptizantem peccatores in poenitentiam, tanquam peccator adisti, 
baptizari quoque te postulasti. Innocens Agne Dei, quem nulla peccati stilla vel cogitatio unquam maculavit, 
baptizatus es, non te in aquis, sed aquas in te sanctificans, ut per eas sanctificares nos» (VCC, 104b). La font 
del text llatí és Sant Anselm, Liber meditationum et orationum, 217 Meditatio X: De humanitate Christi (PL 
158, cols. 0750D-0751A). Sobre l’al·lusió al «fort unicorn» que apareix en la reelaboració del traductor 
valencià, veg. la nota de la p. 394,2.   |  - Diu ... ferma]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Unde 
et Chrysostomus: “Baptizatus est Christus Joannis baptismo, ut ex ipsa natura Baptismatis scias, quia neque 
peccati causa, neque propter indigentiam doni Spiritus baptizatus est. Judaicum quidem baptisma aboletur ac 
desinit, nostrum vero sumit exordium; quodque in Paschae mutatione factum est, idipsum efficitur etiam 
innovatione Baptismatis. Nam et Pascha Dominus cum utrumque celebraverit, illi quidem terminum posuit, 
huic vero principium. Hie ergo postquam Judaicum implevit baptisma, continuo et januas Ecclesiae reseravit. 
Sicut ergo in una tunc mensa, ita in uno nunc flumine, et recepit umbram, et addidit veritatem. Sancti enim 
Spiritus gratia in Christi Baptismate est; Joannis vero baptisma hac donatione privatur”». (VCC, 104b). La 
font és sant Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 12, 3 (PG 57, col. 206).





Diu sant Crisòstom: «Lo baptisme del Senyor és lavament de nostres culpes hi 
renovació de nostra vida. Per lo batisme, acabuçant-nos en les aygües morim a les 
culpes y en Jesús començam a viure, soterram-nos de la primera vida y resuscitam en 
novella vida, dexam les velles vestidures y vestim-nos de noves.»

[10. DEL MOTIU PER  QUÈ  CRIST  VOLGUÉ SER  BATEJAT AMB  AIGUA I  AL 
JORDÀ]

Còngruament volgué lo Senyor en lo Jordà rebre lo baptisme, que allí fon la porta de 

Parahís uberta, hon fon la entrada a la terra de promissió al judaich poble. Per aquell riu 
passaren los fills de Israel a la terra que nostre Sen- {82a} yor Déu los havia promesa, y 
per lo batisme pasen los qui verdaderament crehen a la celestial pàtria, la qual lo Senyor 
ha promesa als qui en la sua fe reben lo batisme. Hi és lo Jordà riu que per mig dels 
gentils y dels juheus passa, significant que lo batisme és comú als gentils y als judaichs 

pobles.
Fon prefigurat en Helies, en Helizeu, en Josué y en Naaman lo batisme. És celebrat lo 

batisme en aygua, la natural condició de la qual és que·l foch apague. És foch lo pecat 
que les nostres ànimes crema, de present per la culpa y en los inferns en pena. Neteja 
l’aygua les taques, lo cors nostre refresca; és lúcida y clara, y fa que la terra germine. 

Tots aquests effectes fa en nosaltres spiritualment lo batisme: de les culpes nos lava, de 
la concupiscència original nos refresca, dóna’ns claredat de cristiana fama y fa que 
germinen fruyts de bones obres.

 verdaderament] verdaderement B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. 
Seguim V.  |  foch] foc B. Seguim V.  |   germine] germina VB. Corregim el temps del verb atenent al sentit del 
passatge.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   fama] famam B. Abreviatura nassal sobrera. Seguim V.

- Diu ... noves]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Et iterum: “Quia ergo novum 
Baptisma daturus erat ad humani generis salutem et remissionem peccati, prior ipse baptizari dignatus est, 
non ut peccata deponeret, qui peccatum solus non fecerat, sed ut aquas Baptismi solus sanctificaret ad 
diluenda peccata credentium. Nunquam enim aquae Baptismi purgare peccata credentium potuissent, nisi 
tactu Dominici corporis sanctificatae fuissent. Ille ergo baptizatus est, ut nos lavaremur a peccatis. Ille tinctus 
est aqua, ut nos a delictorum sordibus purgaremur. Ille lavacrum regenerationis accepit, ut nos ex aqua et 
Spiritu Sancto renasceremur. Baptismus ergo Christi ablutio est peccatorum nostrorum, et renovatio vitae 
salutaris.Per Baptismum enim peccato morimur, sed Christo convivimus; vitae pristinae sepelimur, sed novae 
vitae resurgimus; vetusti hominis errore exuimur, sed novi hominis indumenta suscipimus” haec 
Chrysostomus» (VCC, 104b). El passatge atribuït a Crisòstom pertany en realitat a Cromazi d’Aquileia, 
Tractatus in evangelium Matthaei, tractat I (PL 20, cols. 0329B-C).  |  - per ... batisme]  Cfr. amb el text llatí: 
«per Baptismum fideles transeunt ad terram viventium» (VCC, 104b).  |  - significant ... pobles]  Cfr. amb el 
text llatí: «et Baptismus communis est Gentibus et Judaeis venientibus ad fidem et Christum» (VCC, 104b).  |  
 batisme]  Om.: «quia in his figura Baptismi praecessit»  (VCC, 104b).  |  - És ... pena]  Cfr. amb el text 
llatí: «et peccatum est ignis, unde et igne supplicii punitur. Ut ergo hic ignis extinguatur, in aqua baptizatus 
est» (VCC, 104b).  |  - Neteja ... obres]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que ofereix unes 
interpretacions anagògiques diferents de l’aigua del baptisme: «Aqua etiam sordes abluit, sitim extinguit, 
imaginem reddit; ita gratia Spiritus Sancti in Baptismate sordes peccatorum abluit, sitim animae verbo Dei 
restinguit, imaginem Dei per culpam amissam restituit» (VCC, 104b).





Y perquè·l Senyor en elementar aygua rebé lo baptisme, no vol que en altra liquor 
celebrar se puga; y encara perquè del costat del Senyor brollà verdadera aygua, y perquè 
alguna altra licor per a lavar no és tan apta, y perquè algú scusar no·s puga, que aygua 
en totes parts fàcilment se troba.

[11. COM  EL  CEL  ES VA OBRIR  EN  EL  BAPTISME  DE  CRIST]

Y seguint la letra evangèlica, entrà lo Senyor en les aygües, y de les mans del Batista 

pres lo batisme. Y, exint de la aygua, pregava lo Senyor per los batejats a Déu, son Pare, 
que del Sperit Sant rebessen la gràcia, que molts hi eren qui de Johan havien rebut lo 
batisme. Los cels se obriren, que vol dir que una gran lum y resplandent claredat sobre 
lo Senyor resplandia, que semblava que dels cels uberts devallava y sobre lo Senyor los 
seus raig[s] stenia. Y los nou cels uberts donaven loch al luminós cel imperi que sobre 

lo Senyor influís la sua claredat luminosa. No devem entendre que·ls cels se partissen y 
uberts stiguessen, mas perquè fon molt gran la claredat y resplandor luminosa, axí com 
en los lamps és semblant que·ls cels se obren.

Significava lo ba- {82b} ptisme, als qui per fe y bones obres crehen, la glòria celestial 
stà uberta, la qual per lo pecat de Adam era tancada. Diu sant Crisòstom: «Obriren-se 

 pres] aprés B. Seguim V.  |  Pare] Para B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   Senyor] Senoyr B. 
Seguim V.  |  uberts] ubertes VB. Corregim l’adjectiu atenent a la concordança de gènere.  |   pecat] peccat B. 
Seguim V.

- entrà ... obriren] Lc 3, 21: Factum est autem cum baptizaretur omnis populus, et Jesu baptizato, et orante, 
apertum est caelum.

 y ... aygua]  Al·lusió a l’aigua que, juntament amb la sang, va manar del costat dret de Crist en ser travessat 
amb una llança abans de ser desclavat de la creu, segons el passatge de Jn 19, 33-34: «Quan arribaren a Jesús, 
es van adonar que ja era mort i no li trencaren les cames, però un dels soldats li traspassà el costat amb una 
llançada, i a l’instant en va eixir sang i aigua». L’aigua de Crist de què parlen aquests versets, que ha sigut 
interpretada sovint per la tradició cristiana en relació amb l’aigua que brollava del costat dret del temple que 
va veure Ezequiel (Ez 47, 1-12), ha acabat per significar, espiritualment, l’aigua del baptisme. Per això, no 
ens ha d’estranyar que el papa Lleó Magne fera escolpir en el baptisteri de la basílica lateranense de Roma 
aquest dístic: «Fons hic est qui totum diluit orbem/ sumens de Christi vulnere principium». Veg. una altra 
referència a aquest passatge bíblic com a símbol del baptisme en les pp. 411,4-6 i 414,18-19.  |   troba]  Om.: 
«Et licet Spiritus mundet interius, tamen necessaria est aquae lavatio; quia sicut ex duobus est homo, scilicet 
et corpore et anima, sic ex duobus renascitur, scilicet Spiritu Sancto et aqua» (VCC, 105a).  |  - Y ... batisme]  
Cfr. amb el text llatí: «Factum est autem ut cum baptharetur a Joanne, fere omnis populus, terrae illius, id est, 
multi de omni populo; et Jesu, a Joanne, baptizato, ac post baptismum de aquis ascendente, et pro baptizandis, 
ut Spiritum Sanctum acciperent, orante» (VCC, 105a).  |  - que1 ... luminosa]  Cfr. amb el text llatí: «ac si 
coelum empyreum apertum videretur, coeloque aero et sidereo reseratis splendor coeli empyrei terris 
infunderetur» (VCC, 105a).  |  - mas ... obren]  Cfr. amb el text llatí: «non enim illa apertio in corpore 
coelesti, sed in aere fuit, sed quia aperiri videbatur sicut in coruscatione solet fieri, in qua coelum aperiri 
videtur» (VCC, 105a).  |  - Significava ... tancada]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: 
«et per hoc significabatur gloriam coelestem aperiri credentibus in Christum, et quod renatis aperitur, et patet 
janua regni coelestis, et aditus in coelum, qui praeclusus fuit homini per peccatum» (VCC, 105a).  |  
-, Diu ... pares]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que tradueix la part final de la citació amb 
certa llibertat: «Unde Chrysostomus: “Siquidem in ejus baptismo aperti sunt coeli, ut discas etiam cum tu 
baptizaris hoc invisibiliter fieri, jam Deo te ad coelum vocante, nihilque in terra commune habere suadente”» 
(VCC, 105a). La font és sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 12, 2 (PG 57, col. 204).





los cels en lo seu baptisme, perquè tu aprengues que són uberts a tu quand te bateges, 
que ans eren tancats per lo peccat dels primers pares.»

Diu Beda: «Prenent lo Senyor lo baptisme, y endreçant al cel a Déu, son Pare, les sues 
pregàries, les portes dels cels foren ubertes, que humiliant-se ab la sua humanitat a 
pendre lo baptisme, ab la potència de la sua divinitat nos ha ubert de Parahís la porta. Hi 

tocant y lavant la mundíssima carn sua les fredes aygües, se apagaren les flames del 
co[l]tell foguejant que defenia de Parahís la entrada.»

Lo baptisme y oració del Senyor moralment significa que la oració del qui stà en 
gràcia los cels penetra. Mostra’ns l’orde de la oració nostra, que si volem que les nostres 
oracions sien acceptes devem primer ésser lavats y mundes de nostres culpes; y 

mostra’ns que per oració conservem la gràcia del baptisme. Hi prengam exemple que en 
lo rebre dels sagraments sia la nostra pensa en devota oració elevada.

Diu Beda: «Per informació nostra lo Senyor aprés del baptisme dejunà y en lo desert 
portà aspra vida; que, ab tot que en lo batisme totes les nostres culpes nos sien remeses, 

 primers] primeres V. Seguim B.  |   baptisme] batisme B. Seguim V.

 pares]  A continuació Corella omet un segon fragment de sant Joan Crisòstom: «Et iterum: “Dicit autem, 
apertum est coelum, tanquam hactenus reclusum fuisset. Jam autem ovili superno et infimo in unum redacto, 
et uno existente omnium Pastore, coelum patuit, et homo terricola ovis aggregatus est Angelis”» (VCC, 105a). 
El passatge, que no hem pogut localitzar en l’obra de Crisòstom, li és atribuït també en la Catena aurea, 
segons Lc 3, 21-22.  |  - Diu ... entrada]  Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.III (PL 92, 
cols. 0358B-C).  |  - Hi ... entrada]  El text llatí presenta en aquest punt un passatge de difícil traducció: 
«dumque caro innoxia frigentibus tingitur aquis, opposita quondam noxiis romphaea extinguitur ignea» 
(VCC, 105a), que Corella resol posant-lo en relació amb Ge 3, 23-24, en què figura que, després d’expulsar 
Adam del Paradís per la seua desobediència, Déu «va posar a l’orient de l’Edén els querubins amb la flama de 
l’espasa fulgurant per a guardar el camí de l’arbre de la vida». La contraposició entre l’obertura de les portes 
del cel que propicia el bateig del Senyor i el tancament que va suposar la desobediència del primer pare té una 
llarga tradició dins de la patrística, que es pot il·lustrar, per exemple, recorrent a Beda, In Marci evangelium 
expositio (PL 92, col. 0138D): «Sicut etiam hoc quod apertos coelos vidit post baptisma, nostri utique gratia 
factum est, quibus per lavacrum undae regeneratricis janua panditur regni coelestis, quae, peccantibus 
quondam protoplastis ac paradiso ejectis, toti generi humano interpositis cherubim et flammeo gladio clausa 
est». Cfr. l’encertada traducció de Corella amb les que ofereixen, amb desigual resultat, les diferents versions 
romàniques:  «e quando a carne nom empeecível foi cuberta das águas frias, assi como espada ou lâmpado 
quando topa com cousas a si contrairas, feriu fogo» (77a); «Et quant sa chair innocente fut environnee des 
eaves froides, comme par contraire remede amortit et estinct le glayve enflambe contre nos pechies 
(Lemenand, 171b);  «quando su carne sin peccado fue bañada de las ondas frías, el espada de huego, puesta 
en otro tiempo a la puerta del Paraýso contra los pecadores, fue del todo desafilada y perdida» (Montesino, 
138b). Francesco Sansovino, traductor de la versió italiana, resol la dificultat ometent part del contingut: 
«mentre il Signore con la humiltà del corpo sottentra all’onde del Giordano, ne apre con la potenza della sua 
divinità le porte del cielo, mentre che la carne innocente si bagna nell’acque fredde» (Sansovino, 61a).  |  
- Lo ... baptisme]  Cfr. amb el text llatí: «In hoc etiam quod Jesu baptizato et orante, coelum apertum est, 
significatur quod oratio mundi et sancti hominis coelum penetrat. Oravit autem Christus, ut nos informaret ad 
orandum post Baptismum, et ut ostenderet nobis orandi ordinem et necessitatem: ordinem, quia ad hoc quod 
placeat oratio, oportet prius mundari et baptizari quam orare; necessitatem, quia baptismalis gratia indiget per 
orationem conservari» (VCC, 105a).  |  -, Diu ... sostingueren]  Cfr. amb el text llatí, que Corella 
tradueix amb certa llibertat: «Unde Beda: “Quod Jesus, cujus omnia quae Patris sunt, baptizatus orasse 
memoratur, ad nos informandos actum non dubitatur, quibus post lavacrum Baptismatis, ut aula coeli 
pandatur, ideo non otiose vivendum, sed jejuniis, precibus atque eleemosynis est insistendum; quia, etsi 
peccata sunt omnia in Baptismo laxata, non adhuc tamen est carnis fragilitas solidata. Nam quasi transito mari 
rubro gratulamur submersos Aegyptios, sed in deserto mundanae conversationis hostes occurrunt alii, qui, 
duce Christi gratia, nostro sudore vincantur, donec perveniamus ad patriam” haec Beda» (VCC, 105a). La 
font és, de nou, Beda el Venerable, In Lucae Evangelium expositio, l.I, c.III (PL 92, cols. 0358C-D).  





no és la nostra carn de[l] tot vençuda, ans stam y vivim en contínua batalla. Per ço és 
mester nos armem ab oracions, dejunis, vigílies, disciplines y almoynes. Passaren los 
fills de Israel la Mar Roja, en la qual se negà tot lo exèrcit de Egipte. Però quaranta anys 
en lo desert stigueren, y no sens grans angústies: diverses vegades ab los enemichs 
combateren, serpents los picaren hi grans afflictions sostingueren.»

[12. COM  L’ESPERIT SANT  DESCENDÍ  EN  FORMA DE  COLOMA]

Hi seguint la evangèlica letra, devallà lo Sperit Sant sobre lo Senyor en lo batisme, y 
stigué {82c} sobre lo seu cap en spècie de coloma. No adquirí lo Senyor en lo batisme 
augment de gràcia, la qual del primer instant de la sua concepció tenia en plenitut tanta 
que major no·n podia rebre, mas volgué mostrar aquesta plenitud de gràcia en senyal 
visible per tres causes: la primera, perquè vessen que en ell era plenitud de gràcia; 

segonament, perquè coneguessen que en lo baptisme la gràcia del Sperit Sant devalla 
sobre aquells qui dignament lo reben; terçament, perquè creguessen que era aquell 
Mesies qui speraven.

Aparegué lo Sperit Sant en spècie de coloma per mostrar que era humil, mansuet y 
simple, sens fel de amargor alguna, y ab mansuetut y humilitat devia cridar los pobres, 

mansuets e simples.
Diu sant Crisòstom: «Volgué lo Sperit Sant devallar sobre Jesús en spècie de coloma, 

perquè sobre tots los animals és amable hi caritativa. Totes les spècies y semblances de 
virtut poden tenir los ypòcrits y servents del diable que·ls servents de Déu tenen, però la 
caritat ni en semblança ni en veritat tard o nunqua atényer la poden. Y, per ço, lo Sperit 

Sant aquesta special semblança de animal se reserva, que no vol que tal semblança lo 
diable la puga pendre.»

 batisme] baptisme B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   concepció] conceptió B. Seguim V.  |  
 caritativa] caritatativa B. Seguim V.

- devallà ... coloma] Lc 3, 22: et descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut columba in ipsum: et vox 
de caelo facta est: Tu es filius meus dilectus, in te complacui mihi.

- Hi ... coloma]  Cfr. amb el text llatí: «Et descendit Spiritus Sanctus, visibiliter in columbae specie, ac 
requievit super eum, sedens super caput ipsius» (VCC, 105a).  |  - la1 ... rebre]  Cfr. amb el text llatí: «quia 
primo instanti conceptionis suae plenus fuit Spiritu Sancto» (VCC, 105a-b).  |  - perquè ... speraven]  Cfr. 
amb el text llatí: «ad ostendendum quod ipse est, qui per Spiritum Sanctum baptizat, mundando a sorde» 
(VCC, 105b).  |  - y1 ... simples]  Cfr. amb el text llatí: «et nos per mansuetudinem colligere eum venisse, 
seque mansuetos et humiles inhabitare ostendere». A continuació Corella omet: «Ideo etiam in columbae 
specie apparuit, ut in hominibus habentibus charitatem Dei, quae praecipue in columba est, Spiritum Sanctum 
esse designaret» (VCC, 105b).  |  - Diu ... pendre]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 4 
(PG 56, col. 660).  |  - Y ... pendre]  Cfr. amb el text llatí: «Ideo ergo hanc privatam speciem charitatis sibi 
servavit Spiritus Sanctus, quia per nullius testimonium sic cognoscitur ubi est Spiritus Sanctus, sicut per 
gratiam charitatis» (VCC, 105b).





Respon encara a la figura de aquella coloma qui portà a Nohé, lo gran patriarcha, lo 
ram de la verd olivera, significant la divina clemència, que ja exuguà la terra de les 
generals aygües, y pau a tot lo món denunciava. Entrant lo Senyor en les jordanes 
aygües, sobre lo seu cap la coloma significa la pau general que ell, Déu y home, naixent 
ha portat en la terra. Y per ço, en la sua nativitat cantaren los àngels aquell càntich: 

«Glòria sia a Déu en los cels y pau en la terra als hòmens.» Y aquesta pau, per los 
sagraments la atenyem nosaltres, dels quals és lo primer lo baptisme.

Significa encara la coloma, per set propietats y condicions sues, set virtuts que deu 
tenir qualsevol qui dignament reb lo batisme: dos en sguard del qui·s bateja, tres en 
sguard del prohisme, dos en sguard de la magestat divina. En sguard de si {82d} mateix, 

pense que no té fel la coloma, y gemeca; axí lo cristià no deu tenir fel de amargor de ira, 
y deu jamecar y plorar ses culpes. En sguard del prohisme, la coloma no pica, ni ab les 
ungles arrapa, y per pietat los colomins stranys axí com los seus cria; lo verdader cristià 
no pica detrahent ni jutjant lo prohisme, ni ab les ungles pren alguna cosa que no sia 
sua, y com a fills ama y cura dels stranys y pobres.

En sguard de la magestat divina pense lo cristià dos propietats de la coloma: que stant 
a la riba de les clares aygües veu la ombra del sparver que la poria pendre, y fuig hi 
s’amaga en los forats de les roques, o se n’entra en lo colomer hon té certa posada; axí 
l’ànima devota, stant a la riba del riu de les clares aygües de la Sacra Scriptura, hon vol 
beure la verdadera intel·ligència, veu lo diable, qui spirituals y carnals fantasies, que són 

les sues ombres, a l’enteniment y a la voluntat presenta; fuig y recull-se en los forats de 
la roca, que són les nafres de Jesús, Déu y Senyor nostre, y dins lo colomer hon té 
abitació certa, que és la santa Sgleya, dins la qual entén, creu y determena tot lo que lig 
y studia. La segona propietat de la coloma: que cerca y menja y tria los grans purs, nets 

 exuguà] exegunà VB. Cfr. amb el text llatí reproduït en l’aparat de notes culturals.  |   atenyem] atenyen B. 
Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   y] om. B. Seguim V.  |   de les] dels V. Seguim B.

 Glòria ... hòmens] Lc 2, 14: Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

- Respon ... terra]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que atribueix l’origen de la prefiguració a 
sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 12, 3 (PG 57, col. 205): «Et secundum eumdem 
Chrysostomum, respondet etiam figurae Veteris Testamenti. Sicut enim in diluvio columba apparens, et 
ramum virentis olivae deferens, ostendit signum clementiae Dei, his qui residui fuerunt ex aquis diluvii, et 
omnem orbis terrarum tranquillitatem annuntiavit; ita et nunc in Baptismo veniens Spiritus Sanctus in 
columbae specie, ostendit signum divinae clementiae, qua virtute Baptismatis et peccata remittit, et gratiam 
confert, et liberatorem nobis demonstrans, pro ramo olivae adoptionem generi humano affert» (VCC, 105b).  |  
- Y ... baptisme]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 105b).  |  - axí ... culpes]  Cfr. la traducció abreujada de 
Corella amb el text llatí: «sic homo debet habere in se contritionem pro peccatis, et gemitum cum lacrymis, et 
debet carere felle amaritudinis peccati, et ira irrationabili» (VCC, 105b).  |  - En ... pobres]  Cfr. amb el 
text llatí: «Quantum ad proximum triplici proprietate: quia columba rostro non laedit, sic nec Sanctus 
cuiquam detrahit; unguibus nil rapit, sic Sanctus aliena non recipit; pullos alienos tanquam suos pascit, sic 
Sanctus per suam compassionem indigentibus sua tribuit» (VCC, 105b).   |   o ... posada]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 105b).  |  - axí ... presenta]  Cfr. amb el text llatí: «sic Sanctus super fluenta divinae Scripturae 
residere et oculum habere debet, ut diaboli versutias et incursum evadere queat» (VCC, 105b).  |  - y2 ... 
studia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 105b).





y mundes; axí lo cristià deu elegir y pendre dels qui pryquen les sanes, pures y netes 
sentències, y de aquelles menge y done refectió a la sua ànima.

[13. COM  LA  VEU DEL  PARE ÉS ADREÇADA  AL FILL]

Hi seguint la evangèlica història, devallant sobre lo cap del Senyor la coloma, fon 
ohida una veu de aquella claredat lúcida, de aquell luminós núvol que lo Sen[yor] 
circuhia: «Aquest és lo amat Fill meu, natural, no adoptiu, axí com molts altres.»

Diu sant Jerònim: «Sobre lo cap del Senyor stigué la coloma, perquè coneguessen que 
la veu del Pare de Jesús parlava, y no de Johan Batista.»

Diu més la deífica veu paterna: «Aquest és lo meu Fill, en lo qual yo·m só ben 
complagut, en lo qual la mia voluntat serà complida de la salut de natura humana. En 
aquest hi per aquest me plau fer tot lo que {83a} és mester per la redempció dels 

hòmens. Axí, aquest totalment hi complida ha complagut hi complau en tot y per tot la 
voluntat mia.»

Diu sant Bernat: «Aquest és en lo qual no·s troba alguna cosa que al Pare Déu puga 
desplaure ni los ulls de la sua magestat offendre. Hi per ço diu ell mateix, veritat 
infal·lible: “Yo tostemps acabe les coses que són plaents al meu pare.”» Atorgue’ns 

 pryquen] preÿquen B. Seguim V.  |   ohida] hoïda B. Seguim V.  |   yo·m] yo·n B. Seguim V.  |   redempció] 
redemptió B. Seguim V.

- fon ... altres] Mt 3, 17: Et ecce vox de caelis dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui. 
Veg. també Mc 1, 11.  |  - Aquest ... mia] Lc 3, 22.  |   Yo ... pare] Jn 8, 29: et qui me misit, mecum est, et 
non reliquit me solum: quia ego quae placita sunt ei, facio semper.

- axí ... ànima]  Cfr. amb el text llatí: «sic Sanctus sanas sententias quibus pascatur eligit, et in solo Deo, in 
quo puritas summa est, recreatur» (VCC, 105b).  |  - Hi ... circuhia]  Cfr. amb el text llatí: «Et ecce vox Patris, 
testimonium Filio praebentis, de coelis audita est, scilicet de nube, dicens» [Mt 3, 17; Mc 1, 11] (VCC, 
105b).  |   altres]  A continuació, Corella omet aquesta citació de sant Joan Crisòstom: «Unde Chrysostomus: 
“Suus utique non per adoptionem gratiae, neque per electionem creaturae, sed suus proprietate generis et 
veritate naturae”» (VCC, 105b-106a). El passatge atribuït a sant Crisòstom pertany en realitat a Cromazi 
d’Aquileia, Tractatus in evangelium Matthaei, tractat II (PL 20, col. 0331A).  |  - Diu ... Batista]  Sant 
Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium, l.I (PL 26, col. 0031A).  |   Diu ... paterna]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 106a).  |  - En ... mia]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de 
Corella, que omet l’al·lusió a «un altre evangelista» referida a sant Lluc: «Alius vero Evangelista sic dicit: Tu 
es Filius meas dilectus, in te complacui mihi [Lc 3, 22], id est, in te et per te constitui quod mihi placet facere, 
et quae agenda sunt agere, id est, genus humanum redimere. Vel mihi complacuit, id est, complete et totaliter 
placuit. Nihil enim unquam Deo displicuit in eo, sicut in nobis, qui prius fuimus natura filii irae [Ef 2, 3]» 
(VCC, 106a). Tot i que, atenent al text llatí, aquest fagment constitueix una unitat independent, en la nostra 
edició optem per integrar-lo dins la citació que el precedeix, d’acord amb la redacció del passatge del 
traductor valencià.  |  - Diu ... pare]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de 
diversis, Sermones de tempore, In Epiphania Domini, sermó I: De verbis Apostoli, «Apparuit benignitas et 
humilitas Salvatori nostri Dei», et de tribus Christi apparitionibus (PL 183, col. 0146C).  |  - veritat 
infal·lible]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 106a).





gràcia ell, beneyt Jesús, axí com les sues obres són plaents al Pare, que les nostres a la 
sua pietat plàcien.

[14. COM  LA TRINITAT APAREGUÉ  DE DIFERENT  MANERA DESPRÉS DEL 
BAPTISME  DE CRIST]

Considera com en aquest maravellós misteri tota la Trinitat santa se manifestà, hi lo 
sagrament del batisme consagrà en la veu lo Pare, lo Fill en la humanitat assumpta, lo 
Sperit Sant en la coloma. Però lo Fill aparegué en carn humana en unitat de supòsit, no 

axí en la veu aparegué lo Pare ni en lo Sperit Sant en la coloma, que solament eren 
senyals del Sperit Sant hi del Pare; però no que alguna unió tinguessen ni ab lo Sperit 
Sant ni ab lo Pare, axí com la humanitat assumpta era hi és ab lo Fill hun supòsit.

 santa] sancta B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.

 plàcien]  Om.: «Secundum Bedam, tantum duravit splendor, quamdiu paterna vox audita est, et cum ea 
terminatus est» (VCC, 106a). No hem pogut localitzar la font omesa. A continuació, Corella omet un llarg 
fragment del text llatí, en què a partir de Mt 17, 5 i Lc 9, 35, s’exhorta el cristià a escoltar Jesucrist i a 
aprendre tant de les seues paraules com dels seus silencis: «Ipsum autem Filium audire, huic credere et 
obedire, Pater nos admonet, dicens: Ipsum audite [Mt 17, 5]. Cui enim nisi sapientiae, justitiae, et veritati 
credere debemus? Unde Bernardus: “Ipsum, inquit, audite. Ecce, Domine Jesu, vel nunc jam loquere, 
licentiam loquendi habes a Patre. Quamdiu virtus et Dei sapientia quasi infirmus aliquis, et insipiens lates in 
populo? Quamdiu nobilis Rex, et Rex coeli, fabri filium te pateris appellari pariter et reputari? O humilitas 
virtutis Christi! o sublimitas humilitatis! quantum confundis stultitiam meae vanitatis! Parum aliquid scio vel 
magis scire mihi videor; et jam silere non possum, impudenter et imprudenter me ingerens, et ostentans, 
promptus ad loquendum, velox ad docendum, tardus ad audiendum. Et Christus cum tanto tempore silebat, 
cum seipsum sic abscondebat, numquid inanem gloriam metuebat? Quid timeret ab inani gloria qui est vera 
gloria Patris? Utique timebat, sed non sibi; nobis timebat ab illa, quibus noverat esse timendum. Nobis 
tacebat, et nos instruebat; tacebat ore, sed instruebat opere, et quod postea docuit verbo, jam clamabat 
exemplo: Discite a me, quia mitis sum, et humilis corde [Mt 11, 29]. Nam de infantia Domini parum aliquid 
audio; ex tunc jam usque ad hunc trigesimum annum nihil invenio. Nunc vero jam non potest latere, qui tam 
manifeste demonstratur a Patre” haec Bernardus. Et haec est auctoritas quam supra allegavi, per quam apparet 
quomodo siluit Dominus Jesus ad nostram intructionem; et tacendo ore, instruxit opere. Ipsius igitur exemplo 
stude et tu taciturnitati; quia qui de omnibus tacet, de omnibus pacem habet. Stude, inquam, et nitere; quia, ut 
ait Ambrosius: Rarior est tacendi virtus, quam loquendi. Vidisti ergo ubique in Domino Jesu humilitatem 
redolere, quae est virtus magnifica, et valde necessaria, eo quod studiosius quaerenda, et etiam affectuosius 
amanda est, quia Dominus in singulis actibus suis studuit eam signanter observare, et exemplum inde aliis 
ostendere» (VCC, 106a). L’omissió d’aquest fragment, que constitueix l’apartat 14 («Audiendum est 
Christus») de l’ed. de Rigollot, ens obliga a alterar d’ara endavant la correspondència numèrica dels intertítols 
d’aquest capítol. Les fonts dels passatges citats en el text llatí són, respectivament, sant Bernat de Claravall, 
Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, In epiphania Domini, sermó I (PL 
183, cols. 0146C-0147A) i sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam libris X comprehensa, 
l.IX (PL 15, col. 1796A).  |  - Considera ... supòsit]  Cfr. la traducció sintètica de Corella amb l’original llatí: 
«Sic ergo in hoc opere excellentissimo tota Trinitas modo singulari se manifestendo apparuit, large 
apparitionem accipiendo; et sic Trinitatis praesentia Baptismus consecratur. Pater apparuit in voce, Filius in 
homine seu carne, Spiritus Sanctus in columba. Differenter tamen, quia Filius apparuit in homine in unitate 
suppositi; sed in apparitione aliarum personarum erat unio per modum signi. Caro enim unita erat Filio in 
unitate suppositi; vox autem et columba non habebant unitatem suppositi cum Patre et Spiritu Sancto, sed 
tantum in praesentatione signi. In columba ergo fuit Spiritus, non Spiritus fuit columba, quae ei tamen non 
fuit unita; non enim fuit incolumbatus, quia praeter naturam humanam nunquam unquam creatura fuit Deo 
personaliter unita; nec infuit ei per gratiam, sed per apparitionem et signum; quae, peracto officio suo post 
apparitionem, in primordialem, et praejacentem materiam rediit, unde sumpta fuerat, sicut etiam sentitur de 
aliis figuris in quibus Dominus apparuit» (VCC, 106a-b).





Volgué la Trinitat manifestar-se, significant que en nom del Pare, del Fill hi del Sperit 
Sant se devia celebrar lo sagrament del baptisme, en differència del baptisme del 
Baptista, que en nom del sdevenidor Mesies lo donava, ab tot que en la primitiva Sgleya 
en nom de Jesús batejaven per honor e reverència sua, que fos exalçat aquell qui era 
mort per nosaltres, en lo qual nom tota la santa Trinitat és entesa; y, encara, perquè 

vessen que no era la virtut del batisme en lo qui batejava, mas en lo nom de aquell en lo 
qual batejava.

Aprenem en aquest gran misteri del baptisme tres effectes: que obre la celestial porta 
als qui dignament lo reben, que los dons del Sperit Sant sobre los batejats devallen, y la 
veu del Pare, qui fills adoptius per gràcia nos engendra, en sperança de la heretat de la 

vida eterna. Érem ans del batisme fills de ira; ara som fets per la baptismal gràcia fills, 
que les nostres obres a la sua bondat plaen.

Diu sant Ancelm: «Humiliant-se lo Senyor a les jor- {83b} danes aygües sots les 
mans del Batista, ohí la veu del Pare, y stigué sobre lo seu cap lo Sperit Sant en forma 
de coloma, perquè·ns donàs de humilitat exemple. Jordà “devallament” se interpreta. 

Aquells qui per humilitat devallen hi als sagraments de la santa Sgleya devotament se 
humilien, Déu lo Pare per fills los accepta, lo Sperit Sant los aconsola, lo Fill germans 
los nomena. Hi tot per mans de Johan, que “gràcia” se interpreta, que tot lo nostre 
meréixer és la divina gràcia.»

 exalçat] axalçat B. Seguim V.  |   virtut] virtu B. Seguim V.  |  batisme] baptisme B. Seguim V.  |  aquell] aquel B. 
Seguim V.  |   effectes] affectes B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |  som] son B. Seguim V.  |  
 aconsola] acnnsola B. Seguim V.

- Volgué ... batejava]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Apparuit autem mysterium 
Trinitatis Domino baptizato, et non cum baptizaretur; quia cum non egeret gratia mundante, non est baptizatus 
Baptismate suo, sed Joannis. Baptismus autem Joannis dabatur in nomine venturi; Baptismus vero Christi 
datur in nomine Trinitatis; et ideo non decuit in actu Baptismi, sed postea nomen Trinitatis explicari, ut 
distantia pateret inter Baptismum Joannis, qui non in nomine Trinitatis dabatur, et inter Baptismum Christi, 
cui haec forma servabatur. Et per talem apparitionem Trinitatis baptizato Christo factam, significatum fuit 
quod Baptismus deberet conferri in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In primitiva tamen Ecclesia ad 
tempus collatus fuit Baptismus in nomine Christi, ut nomen Christi in reverentia haberetur majori, ad 
excludendum illorum errorem qui virtutem Baptismi attribuebant ministris dicentes: Ego sum Pauli, ego 
autem Cephae, etc. [1Co 1, 12], sed illis causis cessantibus, rediit Ecclesia ad formam praedictam» (VCC, 
106b).  |  - Aprenem ... plaen]  Cfr. amb el text llatí: «Et ponitur hic triplex effectus Baptismi quem 
Baptismus causat, maxime post Passionem Christi, scilicet: coeli apertio, quia coelorum regna patent renatis 
in Baptismo; Spiritus Sancti missio, cujus gratia ac donum confertur in eo; et paterna locutio, quae baptizatos 
regenerat in filios adoptionis, qui sibi complacent, quia per Baptismum de filiis irae fiunt filii gratiae, et 
regenerantur in spem vitae aeternae» (VCC, 106b).  |   plaen]  Tot seguit, Corella omet aquesta piadosa 
admonició al lector: «Considera haec singula diligenter et erige animum, ut, aperto jam Trinitatis coelo, 
sursum feraris in Deum. In humilitate quoque mentis persiste, ut Spiritus Sancti dono et paterno colloquio 
munerari merearis» (VCC, 106b).  |  - Diu ... gràcia]  Sant Anselm, Liber meditationum et orationum, 
meditació I: De humanae conditionis dignitate et miseria (PL 158, col. 0716D-0717A).  |  - Aquells ... 
gràcia]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «ibique superni Patris honorari 
colloquio, de quo dicitur: Quia cum simplicibus sermocinatio ejus [Pr 3, 32]; et Spiritus Sancti praesentia 
sublimari, qui super humiles requiescit, et hoc sub manu Joannis, qui Dei gratia dicitur; ut eidem gratiae 
quidquid a Deo percipimus, non nostris meritis adscribamus» (VCC, 106b).





[15.  DE  LES FIGURES  DEL  BAPTISME]

Figurat fon lo batisme en la mar de metall que stava a la porta del temple, en la qual 
los sacerdots se lavaren ans que entrassen a offerir los sacrificis. Hi axí, los qui entren 
en lo temple de la triümfant hi militant Sgleya és mester que·ls lave lo baptisme. Sobre 
dotze bous de metall aquesta mar stava, que los dotze apòstols per tot lo món portaren y 
publicaren lo batisme. Stava aquesta mar a l’entorn de spills ornada, perquè los 

sacerdots mirassen les taques que era mester que lavassen; y axí, lo batisme vol que 
mirem les nostres culpes, les abominem hi·ns desplàcien, perquè la sua aygua lavar les 
puga.

Figura lo lavar de Naaman lebrós lo sagrament del batisme, lo qual, per manament de 
Helizeu, se lavà en lo Jordà set vegades, hi fon munde de la lebrosia. Significa les set 

vegades los set pecats mortals, dels quals nos fa munde l’aygua del baptisme. Fon la 
carn de Naaman axí com de hun petit infant munda, figurant que axí de la culpa roman 
munda l’ànima de aquell qui dignament pren lo baptisme.

Figura fon del baptisme com los fills de Israel per lo Jordà a la terra de promissió 
passaren; hi axí, és mester que passen per lo baptisme los qui a la terra de promissió de 

la eterna glòria passar volen. L’archa del testament que en lo riu stava quand los pobles 
passaven prefigura Jesús, Déu hi Senyor nostre, qui entrant en les aygües los donà virtut 
que santificassen a nosaltres, y a la ce- {83c} lestial promesa terra nos donasen pasatge. 
Les dotze pedres que manà Josué traure de les aygües per memòria perpètua són los 
dotze apòstols, que en perpètua memòria fins a la fi del món han denunciat a la Sgleya 

lo sagrament del baptisme.

 batisme] baptisme B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B Seguim V.  |   sagrament] sageament V. Seguim B.  |  
batisme] baptisme B Seguim V.  |   Helizeu] Heliseu B. Seguim V.  |  lebrosia] lebrosa B. Seguim V.  |   pecats] 
peccats B. Seguim V.  |  dels] de les VB. Corregim la forma del determinant atenent a la concordança de 
gènere.  |   aquell] aquella B. Seguim V.  |   baptisme] batisme B. Seguim V.

 a ... temple]  Es refereix al temple de Jerusalem, tal com expressa clarament el text llatí: «templi introitum 
Jerosolymae» (VCC, 106b). La descripció minuciosa de les característiques del «Mar» de bronze i dels altres 
objectes destinats a aquest temple erigit per Salomó al mont Morià es troba en 2Cr, 4, 1-22 i 1Re, 7, 13-51.  |  
 en ... Sgleya]  Cfr. amb el text llatí: «in coeleste templum Domini» (VCC, 106b).  |  - y ... puga]  Cfr. amb el 
text llatí: «sic Baptismus requirit conscientiae perfectionem, peccati displicentiam, et cordis contritionem» 
(VCC, 106b).  |   Naaman lebrós]  Cfr. amb el text llatí: «Naaman Syro gentili et leproso» (VCC, 107a). 
L’episodi de la curació de la lepra de Naaman, general en cap de l’exèrcit del rei dels arameus, és relatat en 
2Re, 5, 14. Veg. unes altres al·lusions a aquest episodi  bíblic en les pp. 360,5-6 i 725,14-15.  |  - figurant 
... baptisme]  Cfr. amb el text llatí: «ita peccatores efficiuntur mundi sicut parvuli» (VCC, 107a).  |  
- Figura ... baptisme]  Aquest passatge fa referència a l’episodi del pas del Jordà dels israelites i a les 
dotze pedres que Josué ordenà traure del riu per commemorar que les aigües s’havien deturat al pas de l’arca 
de l’Aliança (Js 3-4). Veg. una altra al·lusió al mateix passatge en p. 326,16-17.  |   passaren]  Om.: «quia 
prius transierunt Jordanem, figuram Baptismatis» (VCC, 107a).  |  - Larcha ... pasatge]  Cfr. amb la 
traducció amplificada de Corella: «Arca Testamenti, quae in medio Jordanis stabat, Christum, qui in Jordane 
baptizandus erat, figurabat» (VCC, 107a).  |  - que ... baptisme]  Cfr. amb el text llatí: «qui per orbem 
terrarum testificati sunt Baptismum Christi» (VCC, 107a).





[16. DE  LA  INSTITUCIÓ I CONFIRMACIÓ DEL SAGRAMENT  DEL 
BAPTISME]

Començà lo Senyor a celebrar lo sagrament del baptisme quand ab la sua carn deífica 
tocant santificà les aygües, y ab veritat de les sues deífiques paraules manifestà lo 
baptisme parlant ab Nicodemus, dient: «Sinó aquell qui tornarà a nàixer de Sperit Sant y 
de aygua, no pot entrar en lo celestial Regne.» Confermà aprés lo Senyor lo baptisme, 
quand ab auctoritat sua los seus dexebles batejaven, y molt més quand del seu costat 

dret brollà sanch y aygua. Y, aprés de la sua resurrectió gloriosa, manà que per tot lo 
món publicant lo seu evangeli en lo nom del Pare y del Fill y del Sperit Sant batejassen.

[17. DEL MOMENT I  LES RAONS PER  QUÈ  VAN  SER  INSTITUÏTS  ELS 
ALTRES SAGRAMENTS]

Hi devem atendre la gran excel·lència de la religió cristiana en los set sagraments de 
la santa Sgleya, los quals ha instituhit Jesús, gran metge, Déu y Senyor nostre, en remey 
de nostres malalties. Diu Ugo de Santo Víctore que són pots de medicines per a curar les 

nostres plagues.

 aquell] aquel B. Seguim V.  |  nàixer] nàxer B. Seguim V.  |   baptisme] batisme B. Seguim V.  |   Santo] Sancto 
B. Seguim V.

- Sinó ... Regne] Jn 3, 5:  Respondit Jesus: Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu 
Sancto, non potest introire in regnum Dei.

- Començà ... Regne]  Cfr. amb el text llatí: «Circa praemissa est sciendum quod Dominus Baptismum suum 
insinuavit, instituit, institutumque confirmavit. Instituendum insinuavit verbo et facto: verbo cum dixit 
Nicodemo: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, etc. [Jn 3, 5]; facto, quando baptizatus est a 
Joanne» (VCC, 107a).  |  - Confermà ... batejassen]  Cfr. amb el text llatí: «Instituit facto et verbo: facto, 
quando discipuli baptizabant ejus auctoritate: verbo, quando misit discipulos ad praedicandum, et 
baptizandum. Institutum confirmavit, et facto et verbo: facto, quando de ejus latere, sanguis et aqua exierunt; 
verbo, quando post resurrectionem misit discipulos in mundum universum, praedicare et baptizare» (VCC, 
107a). Veg. unes altres al·lusions a la nafra de Jesucrist que mana sang i aigua com a símbol del baptisme en 
les pp. 403,1-2 i 414,18-19.  |  - Hi ... malalties]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que es limita 
a donar compte de la imatge de Jesucrist com a metge que guareix les nostres malalties a través dels 
sagraments, ometent el desenvolupament que se’n deriva en el text de Ludolf: «Hic gratia hujus tanti 
sacramenti, scilicet Baptismi primo a Christo incitati, de sacramentis aliquid videamus. Circa quae sciendum, 
quod coelestis medicus humani generis reparativus tali modo sanavit aegrotum, sicut optime competebat. 
Aegrotus homo est, morbus autem originalis culpa est. Origo vero illius culpae, licet principaliter fuerit ex 
consensu rationis, occasionem tamen sumpsit ex sensibus carnis. Ad hoc ergo quod medicamen respondeat 
morbo, opportuit quod non tantum esset spiritualis, verum etiam aliquid haberet de sensibilibus signis; ut 
sicut sensibilia fuerunt animae occasio labendi, ita essent ei occasio resurgendi; propterea medicina nostri 
vulneris convenit in ecclesiasticis sacramentis» (VCC, 107a).  |  - Diu ... plagues]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 107a). La font és Hug de Sant Víctor, De sacramentis christiane fidei, l.I, part novena: De 
institutione sacramentorum, c.V: Institutionem sacramentorum quantum ad Deum dispensationis esse, 
quantum ad hominem necessitatis (PL 176, col. 0325B): «Vide ergo quod sacramenta Dei medicinae sunt 
spiritales; quae foris corporibus adhibentur per visibilem specimen, sed intus animas sanant per invisibilem 
vitutem».





Instituhí lo Senyor lo baptisme, axí com ja havem dit en les precedents paraules. 
Instituhí la penitència, que de les sues preÿcacions fon lo primer thema, dient: «Feu 
penitència.» Fon aprés en Chanà de Galilea a les noces. Instituhí lo sagrament de la 
confirmació quand les sues sacratíssimes mans sobre los infants posava; la extrema 
unctió quand tramés los dexebles que·ls malalts unctassen; lo ineffable sagrament de la 

eucaristia cenant en la última Cena ab los seus apòstols, los quals féu preveres, dient: 
«Feu açò en memòria mia.»

Assignen los doctors de la institució dels sagraments moltes congruents y singulars 
causes. La primera, humilitat, fonament de totes virtuoses obres: que l’home, 
intel·lectual creatura, se humilie he·s sotsmeta a la aygua, oli, crisma y altres {83d} 

ínfimes creatures. Segonament, per erudició nostra, que és la condició humana que per 
coses sensibles aprenga, y axí, en nosaltres se engendren les sciències. Terçament, que 
l’ome per lo peccat sotsmet la sua ànima a coses sensibles: que per semblants coses 
atenga la medicina. Quartament, perquè l’home se ocupe y exercite en actes que al 

 Instituhí] Instituhit B. Seguim V.  |   sagrament] sagramment B. Abreviatura de nassal sobrera. Seguim V.  |  
 humilie] humille B. Seguim V.  |   Quartament] Qnartament B. Seguim V.

- Feu penitència] Mt 3, 2: et dicens: Poenitentiam agite: appropinquavit enim regnum caelorum. Veg. també 
Mt 4, 17.  |   Feu ... mia] Lc 22, 19: Et accepto pane gratias egit, et fregit, et dedit eis, dicens: Hoc est corpus 
meum, quod pro vobis datur: hoc facite in meam commemorationem. Veg. també 1Co 11, 24.

- Instituhí ... mia]  Cfr. amb el text llatí la versió de Corella, que, tot i que desenvolupa el mateix tema, ço 
és, la institució de la resta dels sagraments, tradueix el passatge amb certa llibertat: «Instituit autem Deus 
sacramenta diversimode: quaedam scilicet ante adventum suum, ut Matrimonium, et Poenitentiam; sed haec 
duo confirmavit in Lege Evangelica, et consummavit dum nuptiis interfuit, et dum poenitentiam praedicavit. 
Alia quinque sacramenta solus Christus initiavit: Baptismum quidem, ipsum suscipiendo, et deinde formam 
dando; Confirmationem, manum parvulis imponendo; Unctionem discipulos ad curandum mittendo, qui 
infirmos ungebant oleo; Ordinem vero, potestatem ligandi et solvendi, ac confitendi; sacramentum altaris, 
tribuendo Eucharistiam, conficiendo et dando discipulis imminente Passione sacramentum Corporis et 
Sanguinis sui» (VCC, 107a). Notem particularment que Corella no dóna compte del sagrament de l’orde o 
consagració al ministeri apostòlic.  |  - Assignen ... causes]  Cfr. amb el text llatí: «Instituta quoque sunt 
sacramenta, multiplici de causa» (VCC, 107a).  |  - La ... creatures]  Cfr. amb el text llatí: «primo, propter 
humiliationem; magna enim humilitatis exhibitio est in istis visibilibus, et homine multum inferioribus a Deo 
quaerere salutem, quam superbia perdidit» (VCC, 107a). La traducció interpretativa que Corella ofereix en 
aquest punt resol el lloc obscur «in istis visibilibus» del text llatí, entenent que fa referència al conjunt de 
líquids o «ínfimes creatures» (coses creades) que es fan servir en l’administració dels sagraments. Cfr. amb la 
resta de traduccions romàniques, prou més literals: «La premiere, pour pour humiliacion. C’est grant humilite 
de querir salut aux choses visibles qui sont meindres que homme s’il se fust garde en sa rectitude, laquelle il 
perdit pour orgueil» (Lemenand, 174b); «Primeiramente, por humildamento dos homeēs. Grande mostrança e 
sinal de humildade é buscar homem e requerer per estas cousas visívees e que som mais baixas que o homem, 
a saúde e salvaçom de Deus, a qual perdeu per soberva» (78d); «La primera, porque fuesse el hombre 
humillado, ca grande humildad es que busque la salud de su ánima en estas cosas visibles que son mucho 
menores que la racional criatura, la qual perdió por la sobervia» (Montesino, 140d); «La prima, per la 
humiliatione, perché è gran dimostratione di humiltà nell’huomo nel ricever queste cose visibili, cercando la 
salute sua per cose tanto inferiori a Dio, la quale humiltà la superbia disperse» (Sansovino, 62b).  |  - que1 
... sciències]  Cfr. amb el text llatí: «qua rapitur et promovetur» (VCC, 107a-b).  |   Terçament]  Om.: «propter 
congruentiam» (VCC, 107b).  |  - que ... medicina]  Cfr. amb el text llatí: «ideo decens fuit ut Deus per 
quaedam signa corporalia spiritualem adhiberet hominibus medicinam» (VCC, 107b).  |  -, Quartament 
... sguarden]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Quarto, propter excitationem qua homo 
otium et noxiam occupationem devitet, et se in bono missam audiendo, Eucharistiam suscipiendo et similia 
faciendo exerceat» (VCC, 107b).





servey de Déu sguarden. Quintament, per congruència del metge y de la medicina: és lo 
nostre metge Déu y home, és la medicina la gràcia divina sots coses sensuals y visibles. 
Sisenament, per congruència del malalt home, qui és de cors y ànima, y axí sots coses 
corporals rebem la spiritual gràcia, semblant a la píndola cuberta de la neula. 
Setenament, perquè la nostra fe en mèrit augmente: gran mèrit és creure hon fall tota 

experiència.

[18. DE  LA NOTÍCIA  DELS SAGRAMENTS]

És lo sagrament hun senyal sensible de la gràcia invisible. Y axí, per los senyals 
sensibles que·ls nostres senys poden percebre crehem la gràcia invisible, la qual no 
podem sentir ni veure. Som delliures de la captivitat de Egipte per lo baptisme, pasant la 
Mar Roja, en la qual los enemichs se negaren; neguen-se y pereixen los pecats nostres 

per lo baptisme, per lo scampament de la sanch de Jesús, Déu y Senyor nostre, del preu 
y valor de la qual té lo baptisme hi tots los sagraments eficàcia. Per lo preu inestimable 
de aquesta sanch preciosa, quand nos penedim, lo Senyor los pasats pecats nos dexa, y 
ajuda’ns que no·n façam altres, y aprés nos porta en loch hon no pugam més la sua 
magestat offendre.

Són los sagraments de la santa cathòlica Sgleya set en nombre: tres contra tres culpes, 
y quatre contra quatre penalitats nostres. Lo baptisme contra la original culpa; y contra 
la mortal, la penitència; y contra la venial, la unctió extrema. La confirmació contra la 
difficultat en les bones obres, l’orde contra la ignorància, la ineffable eucaristia contra la 

 servey] serveiy B. Seguim V.  |   píndola] piadosa B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «sic pillulae dantur in 
nebula» (VCC, 107b).  |   pecats] peccat B. Seguim V.  |  dexa] dex B. Seguim V.  |   eucaristia] aucaristia B. 
Seguim V.

 del ... y]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 107b).  |  1-2 és ... visibles]  Cfr. amb el text llatí: «quia cum medicus 
sit Deus et homo, congruenter medicina debet continere aliquid divinum, scilicet, invisibilem gratiam; et 
aliquid humanum, scilicet visibilem gratiae formam» (VCC, 107b).  |  - y2 ... neula]  Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «spiritus autem in corpore non bene capiat spiritualia, nisi in 
corporalibus; congruum fuit dare medicamenta spiritualia in rebus corporalibus; sic pilulae dantur in nebula» 
(VCC, 107b).  |  - gran ... experiència]  Cfr. amb el text llatí: «multum enim valet ad meritum, quando Deo 
creditur in his ubi humana ratio non praebet experimentum» (VCC, 107b).  |   experiència]  Corella omet a 
continuació el passatge següent, que constitueix el fragment inicial de l’apartat divuité de l’ed. Rigollot: 
«Consistit autem sacramentum in rebus et factis, ac dictis: res sacramentales sunt, ut aqua, oleum, etc.; facta, 
ut baptizandorum submersio, sufflatio, et hujusmodi; dicta, velut sanctae Trinitatis invocatio, oratio, etc.» 
(VCC, 107b).  |  - Y ... veure]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que es refereix específicament al 
sagrament del baptisme: «ut cum quis baptizatur, ipsa exterior corporis ablutio, quam videmus, signum est 
interioris ablutionis animae, quae consistit in peccatorum remissione, quam non videmus» (VCC, 107b).  |  
 eficàcia]  Om.: «sive ante Legem, sive in Lege» (VCC, 107b).  |  - Són ... nostres]  Cfr. amb el text llatí: 
«Ratio numeri sacramentorum est, quia ordinantur contra triplicem culpam, et quadruplicem poenam» (VCC, 
107b).  |  - La ... obres]  Cfr. amb el text llatí: «Confirmatio contra impotentiam» (VCC, 107b).





malícia, lo matremoni contra la concupiscència. Y perquè lo caracte és hun senyal 
indelible en la nostra ànima, no·l prenem sinó en aquells sagra- {84a} ments que la 
santa Sgleya nos dóna sola una vegada, que són baptisme, confirmació y orde, y no en 
la eucaristia, penitència, matremoni y unctió extrema. Per lo baptisme són distincts los 
fels dels infels qui no crehen; per la confirmació són distincts los forts dels febles; per 

l’orde són distincts los preveres dels altres pobles.
Y, ab tot que los sagraments qui impremeixen caracte la santa Sgleya sola una vegada 

los administra, però a tots los sagraments és condició comuna que sobre una mateixa 
persona, y sobre una matèria, hi per una causa, altra vegada hun sagrament no·s torne, 
car seria al sagrament fer injúria, y mostrar que la primera administració dels 

sagraments no tenia efficàcia.

ORACIÓ

Clementíssim Jesús, qui per les mans de Joan Baptista has volgut rebre lo baptisme, 
santificant ab lo toch de la tua mundíssima carn les aygües perquè santificassen a 
nosaltres: humilment, benigne Senyor, confesse que aprés que só stat regenerat en les 

fonts del teu baptisme, yo, peccador, ingrat, miserable, he comés quasi innumerables 
culpes. Plore, jameque y lamente, però de la tua misericòrdia no desespere, ans 
recórrech a les lúcides aygües de la clara font que del teu costat brolla, de la qual emana 
lo riu del sagrat baptisme y la picina de penitència. Suplique, donchs, Jesús, Déu meu, 
Redemptor meu, misericòrdia mia, a mi, pecador, no la tanques, ni a tots aquells qui a la 

tua misericòrdia recorren. Amén.

 matremoni] matrimoni B. Seguim V.  |   matremoni] matrimoni B. Seguim V.  |  baptisme] batisme B. Seguim V.  |  
 distincts] distins B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   santificant] santaficant B. Seguim V.  |  
 regenerat] regenrat V. Seguim B.  |   recórrech] recórech B. Seguim V.  |   Redemptor meu] om. B. Seguim V.  |  
pecador] peccador B. Seguim V.  |   recorren] recoren B. Seguim V.

 concupiscència]  Om.: «quam temperat et excusat» (VCC, 107b).  |  - Y ... extrema]  Cfr. la traducció de 
Corella amb el text llatí: «Quia vero character est signum distinctivum indelebile spirituale, ideo non 
confertur in sacramentis quae solent iterari, sicut est Poenitentia, Matrimonium, Unctio, et Eucharistia; 
Baptismus vero, et Confirmatio, et Ordo characteres imprimunt, per quos indelebiliter impressos, semper 
distinguuntur, qui recipiunt» (VCC, 107b).  |   dels ... pobles]  És a dir, de les altres classes de gent, dels seglars. 
Cfr. amb el text llatí: «a laicis». Tot seguit s’omet: «unde nullatenus possunt iterari» (VCC, 107b).  |  - la ... 
administra]  Cfr. amb el text llatí: «non iterentur» (VCC, 107b).  |  - Clementíssim ... Amén]  Cfr. amb el 
text llatí, que Corella tradueix amb llibertat: «Clementissime Jesu, qui per manus Joannis baptizari voluisti, 
quia fidem quam in primo lavacro promisi, irritam feci peccando, ad secundum recurro lavacrum, poenitendo. 
Confiteor tibi, Deus, ego peccator et reus me graviter peccasse, cogitatione, locutione, opere et omissione; 
innumerabilia sunt peccata mea, et circumstantiae eorum, non tantum me in laqueis adduxi peccatorum, sed et 
multos qui mea suasione, exemplo, negligentia, vel occasione aliqua peccaverunt, pro quorum et meis obnixe 
de precor peccatis, ut omnia nobis indulgeas misericorditer et abstergas. Amen» (VCC, 108sc). Sobre el 
significat del motiu de «la clara font que del teu costat brolla, de la qual emana lo riu del sagrat baptisme y la 
picina de penitència», veg. les pp. 403,1-2  i 411,4-6. D’altra banda, amb aquesta reelaboració Corella 
demostra el domini de la tècnica de composició que caracteritza les oracions ludolfines, que constitueixen una 
mostra essencialitzada dels principals continguts que s’han tractat al llarg del capítol.  |   regenerat]  
Reengendrat, tornat a engendrar.



DEL DEJUNI E TEMPTACIONS DEL SENYOR.  CAPÍTOL XXII

[1. DEL  MOTIU PER  QUÈ  CRIST  ELEGÍ  EL  DESERT  PER  A LLUITAR  
CONTRA  EL DIMONI]

De les jordanes aygües batejat lo Senyor se partia ple del Sperit Sant de plenitud que 
sobreabundava, de la qual prenem tots nosaltres. Y sens tarda lo Sperit Sant lo guià hi·l 
portà en una {84b} deserta alta montanya, que encara de present se nomena la 

Quarantena, entre Jerichó y Jerosolima. Y stà luny de Jerichó dos milles, y de Jerusalem 
dotze, lo qual loch Domín se nomena, que «sanch» significa, per la sanch que·ls ladres 
robant scampaven. En special, és Domín una casa hon asaltaren los ladres aquell qui de 
Jerusalem a Jerichó devallava, quasi enmig de la via, que egualment de Jerusalem y de 
Jericó dista, y lo camí al costat del mont Olivet a la part de migjorn pasa.

Y, perquè aquell home que vench en aquell desert en mans de ladres portava figura de 
Adam, primer pare nostre, asaltat y vençut per lo diable, rahonablement convenia en 
aquell mateix loch Jesús, Déu y Senyor nostre, per verdadera història vencés lo diable, 
en lo qual per figura y semblança havia vençut lo nostre primer pare. Y axí, diu lo 
evangelista que per aquella mateixa via devallava hun samarità, qui és lo Fill de Déu, 

Jesús; samarità, que vol dir «custodi», lo qual en aquell desert sostingué les temptacions 
diabòliques.

Hixqué en lo desert lo Senyor, sperant que havia [a] batallar ab lo diable, per donar-
nos exemple que aquell qui perfetament vol campar dels seus laços y vençre les sues 
forces, engans hi astúcies, se deu apartar de mundanes alegries, de carnals amicícies, de 

 primer] pmer B. Seguim V.  |   sostingué] sostengué B.  |   apartar] abartat B. Seguim V.  |  alegries] alegaries B. 
Seguim V.

- De ... sobreabundava] Lc 4, 1: Jesus autem plenus Spiritu Sancto regressus est a Jordane: et agebatur a 
Spiritu in desertum.  |   de ... nosaltres] Jn 1, 16:  Et de plenitudine ejus nos omnes accepimus, et gratiam pro 
gratia.  |  4-5 Y ... montanya] Mt 4, 1: Tunc Jesus ductus est in desertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo.

 dotze]  Cfr. amb el text llatí: «duodecim vel circa» (VCC, 108a). A continuació, Corella omet: «In praedicto 
deserto latrones morari solebant».   |  - que ... pasa]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: 
«quae de Jericho ducit in Jerusalem a parte australi deserti Quarantenae; deinde est Bethania, et Bethphage, et 
Jerusalem; et transit via in latere australi montis Oliveti» (VCC, 108a).  |   primer ... nostre]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 108a).  |  - Y ... diabòliques]  En el text llatí no consta la referència a l’evangelista: «Unde 
dicitur quod Samaritanus eadem via descendit; quia carne indutus Filius Dei, qui est custos hominum, easdem 
tentationes ibi sustinuit» (VCC, 108a). El passatge al·ludit és la paràbola del bon samarità, que trobem en 
Lc 10, 25-37.  |  -, aquell ... vida]  Cfr. amb el text llatí la versió de Corella, que tradueix el passatge amb 
certa llibertat i omet la cita de Sl 54, 8: «qui perfecte laqueos tentationum ejus vult superare, non solum turbas 
daimonum, sed etiam societatem malorum hominum, aliquando quidem corpore, semper autem mente debet 
vitare et fugere; exemplo illius qui in regali aula, et inter turbas populares positus, dicebat: Ecce elongavi 
fugiens, et mansi in solitudine» [Sl 54, 8] (VCC, 108a). Oferim a continuació la traducció del salm omés ací 
segons la versió del Psalteri corellià: «Atteneu, que fogint me só alongat; hi he habitat en la solitud» (López 
Quiles 1985: 74).  |   campar]  Salvar, guardar de la mort o d’altre perill (DCVB, s.v. campar).





molla y delicada vida. Seguint, donchs, nosaltres al Senyor y a Joan Baptista, fujam en 
lo desert, e si no de cors, almenys de pensa, apartant-nos de aquelles cogitacions 
mundanes que del Senyor nos aparten, perquè en lo desert aprengam de menjar la 
manna, que és desig de la eterna glòria, y no tingam record de altres viandes.

Lo Sperit Sanct, donchs, guià lo Senyor y en lo desert lo portà. Era la humanitat del 

Senyor instrument de la divinitat sua, y per ço, per instinct del Sperit Sant, a tots los 
seus actes se movia.

[2. DEL  MOMENT  I  EL  MOTIU  PER  QUÈ  CRIST  VOLGUÉ SER  TEMPTAT]

Y per aquest instinct pujà en la deserta montanya, perquè oferís per nosaltres en 
oració lo sperit al Pare, y ab dejuni maceràs la sua innocent carn per nostres culpes, 
donant-nos exemple que·ns offiram a Déu per oracions {84c} hi dejunis. No pujà en lo 

desert per força, mas perquè pugnàs ab lo diable, hon nos mostra que aquells qui entren 
en lo desert de penitència més fort lo enemich los impugna, segons aquell parlar de 
l’Ecclesiàstich: «Fill, a servir a Déu comences. Stà ferm en la temor sua, hi a 
temptacions prepara la tua ànima.»

Lo Sperit Sant aprés del baptisme en lo desert lo portà, per mostrar que aquells a qui 

ell dóna la sua gràcia los tramet a la batalla hi de fortitud los arma. En l’aspre desert 
assigna al diable la plaça, perquè Adam en los delits de Parahís perdé la batalla. Volgué 
ésser temptat lo Senyor hi vençre perquè les nostres temptacions no·ns vencen, axí com 
volgué morir per matar la mort nostra. Aprés del baptisme hi dejuni se acostà al Senyor 
lo diable. Aquells més fort impugna, qui excel·lent vida comencen, y perquè·ls faça 

caure, subtils laços los para. Diu sanct Gregori: «No cura lo diable temptar aquells dels 

 Joan] Johan B. Seguim V.  |   almenys] almeuys B. Seguim V.  |  pensa] penia B. Seguim V.  |   Sant] Sanct B. 
Seguim V.  |   per] par B. Seguim V.  |   laspre] l’espre B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.

- Fill ... ànima] Sir 2, 1: Fili, accedens ad servitutem Dei sta in justitia et timore, et praepara animam 
tuam ad tentationem.

- fujam ... viandes]  Cfr. amb el text llatí: «agitemur a Spiritu Sancto, non per hypocrisim a maligno in 
desertum loci et solitudinis, vel saltem in desertum nostri pectoris et contemplationis, ut quieti a strepitu 
mundi melius Deo vacemus, et in mente seculum deserentes, quasi manna deserti sola aeterna gaudia esurire 
discamus» (VCC, 108a).  |   mas ... diable]  Cfr. amb el text llatí: «sed voluntate pugnandi, et ut tentaretur a 
diabolo» (VCC, 108a).  |  - segons ... ànima]  Cfr. el text llatí amb la traducció de Corella, que explicita la 
font bíblica de la citació i omet la glossa final que l’acompanya en el text de Ludolf: «juxta illud: Fili, 
accedens ad servitutem Dei, sta in justitia et timore, et praepara animam tuam ad tentationem [Sir 2, 1], id est, 
ad resistendum tentationi quae imminet tibi» (VCC, 108a).  |  - En ... batalla]  Cfr. amb el text llatí: «Ideo 
duci voluit in desertum, id est, locum certaminis, et in quo pugnatur asperis, quoniam Adam in paradiso 
deliciis affluens, victus est oblectamentis» (VCC, 108a).  |  - Aprés ... para]  Cfr. la traducció abreujada de 
Corella amb el text llatí: «Et hoc post Baptismum et jejunium, per hoc nobis insinuans quod post lavacrum 
regenerationis et gratiae perceptionem, post laborem jejunii et sanctae vitae propositum, statim diabolus 
tentator accedit, et acrius in nos surgit, ut nos a proposito religionis avertat; et quod proficientibus et ad 
meliorem tendentibus invidet et insidiatur, propter quod tunc magis cavendum est; quodque bonos magis 
quam malos tentat» (VCC, 108a).  |  -, Diu ... puga]  Font no localitzada.





quals té ja senyoria certa y no ha temor que perdre’ls puga.» Diu sant Ysidre: «Lavors 
més fort te impugna, com tu penses que tens segura vida.»

Foren aquestes quatre coses: baptisme, desert, dejuni, temptació, axí per orde, que 
primer fon lo baptisme, aprés lo desert, terçament lo dejuni, aprés fon la temptació del 
diable, per donar-nos exemple que primer lavem les nostres culpes, segonament nos 

apartem de les delectacions terrenes, terçament nos exercitem en dejunis, quartament 
nos guardem de les diabòliques insídies. En figura de aquest misteri, los fills de Israel 
primer passaren la Mar Roja, aprés en lo desert stigueren, terçament set hi fam sentiren, 
aprés ab los enemichs batallaren.

[3. COM  LA PENITÈNCIA DE CRIST  SERVÍ PER  A  ENSENYAR-NOS]

Batejat, donchs, lo Senyor, constantment pres aspra hi dura penitència, perquè les 

cristianes penses elevàs a perfeta vida, hi ha sostenir tribulacions hi penes. No per si 
pujà en lo desert, mas per nosaltres, per consagrar la heremítica vida als qui volen seguir 
los seus vestigis, y donant-nos exemple que aquells qui·s bategen dexant {84d} les 
mundanes concupiscències en obehir als manaments de Déu solament deuen entendre. 
Y axí, les persones devotes en oracions y dejunis ab lo Senyor se conformen. No havia 

mester lo Senyor penitència, però pres-la per nosaltres, hi per exemple nostre, en la qual 
nos mostra tres coses: primerament, que sia en gràcia, perquè del tot a Déu sia accepta, 
y açò significa que fon tantost aprés del baptisme; segonament, deu éser aspra, que 
nostra carn macere, que lo desert significa; terçament, discreta, que del tot no·ns 
destroheixca, hi lo seu consell nos guie.

 sant] sanct B. Seguim V.  |   Foren] Fore B. Manca l’abreviatura nassal. Seguim V.  |  aquestes] aquests B. 
Seguim V.  |   dejuni] deguni B. Seguim V.  |  temptació] temtació B. Seguim V.  |   sostenir] sostenit V. Seguim 
B.  |   concupiscències] cuncupiscències B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.

- Diu ... vida]  No hem opogut verificar la font del passatge. Cfr. amb aquest passatge atribuït a sant Agustí, 
Sermones ad populum, Sermones de diversis, sermó CCLXXXVI (PL 39, col. 2285), que expressa una idea 
semblant: «tunc maxime impugnationem custinet, quando se impugnari non sentit»   |   aspra ... penitència]  Cfr. 
amb el text llatí: «solitariam ac duram vitam et poenitentiam» (VCC, 108b).  |  - y ... entendre]  Cfr. amb el 
text llatí, que atribueix el passatge a sant Joan Crisòstom: «instruens nos nihilominus, secundum 
Chrysostomum, ut unusquisque baptizatorum, relictis mundi illecebris, et societate pravorum, divinis per 
omnia debeat servire mandatis» (VCC, 108b). La font d’aquest passatge és en realitat Beda el Venerable, In 
Marci evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 0139D).  |   Y ... conformen]  Cfr. la traducció abreujada de 
Corella amb el text llatí: «Et hoc reputant quidam fideles devoti tempore isto jejunium observantes, et per hoc 
se Christo, velut in deserto configurantes» (VCC, 108b).  |  - No ... nosaltres]  Cfr. amb el text llatí: 
«Voluit autem Christus poenitentiam agere, non quia egebat; sed ut ad poenitentiam nos moneret» (VCC, 
108b).  |   coses]  Om.: «quae debent esse in poenitentia vera et fructuosa» (VCC, 108b).  |  que ... gràcia]  Cfr. 
amb el text llatí: «debet esse pura» (VCC, 108b).  |   que ... significa]  Cfr. amb el text llatí: «quia fecit 
poenitentiam in deserto, non in loco delicioso» (VCC, 108b).  |   hi ... guie]  Cfr. la traducció abreujada de 
Corella amb el text llatí: «quia Christus ductus est a Spiritu Sancto, non quia ductore indigeret, sed ut nobis 
ostenderet quod in poenitentia agenda ductore indigemus discreto» (VCC, 108b-109a).





[4. DEL  DEJUNI  DE  CRIST  I DE LES CINC  MEDICINES QUE  REBÉ PER  
NOSALTRES]

Vench lo Senyor en la deserta montanya, hi dejunà quaranta nits y dies, sens menjar 
alguna cosa. Ajustà als dies les nits lo evangelista, perquè no·s pogués dir que les nits 
menjava. Significa que és mester que·ns armem contra lo diable en les nits y dies, que 
vol dir en les coses pròsperes hi adverses, que la sua pugna no cessa en les unes y en les 
altres. Dejunà lo Senyor per mostrar-nos quant val contra les temptacions lo dejuni.

Diu sant Basili: «Necessària és la sobrietat per a vençre lo diable, y la gràcia e 
innocència del baptisme perilla en la vida delitosa. Parts són del cors místich del Senyor 
los qui reben lo baptisme: al Senyor se visten, ab ell se crucifiquen y ab ell soterrar se 
deuen perquè ab ell resusciten.»

Diu sant Crisòstom: «Dejunà lo Senyor perquè aprenguéssem quant és gran cosa lo 

dejuni: és contra lo diable scut y defensa; com aprés del baptisme devem tenir 
abstinència, mostrant que, dels pecats que ans teníem, gola era stada la causa, axí com si 
algú havia encorregut alguna gran malaltia, cobrada la sanitat, lo metge li mana que·s 
guarde y fuja de aquelles coses que tan gran mal li procuraven. No dejunar lançà de 
Parahís lo nostre primer pare, y abundància de viandes féu devallar sobre Sodoma la 

foguejant pluja, y en tot lo món procurà los pecats que pogueren meréixer lo general 
diluvi, y en la terra de promissió, que mel hi let abundava, come- {85a} teren los juheus 

 armem] armen B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  diable] dlable V. Seguim B.  |   del] dels B. Seguim 
V.  |   soterrar] lorterar B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   pecats] 
peccats B. Seguim V.

- Vench ... cosa] Mt 4, 2: Et cum jejunasset quadraginta diebus, et quadraginta noctibus, postea esuriit.

 Dejunà ... dejuni]  Cfr. amb el text llatí: «Jejunavit quidem ut adversus tentationes exemplum jejunandi nobis 
daret» (VCC, 109a).  |  - Diu ... resusciten]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: 
«secundum Basilium, volenti pugnas tentationum superare, sobrietas necessaria est; et specialiter ut 
ostenderet quod innocentia baptismalis periclitatur in vita voluptuosa; quia qui Christi sunt, ut baptizati sunt, 
qui sunt membra Christi, et Christum induerunt, consepulti morti ejus, debent carnem suam crucifigere cum 
concupiscentiis suis, et aestimare se mortuos super terram spiritu mortificando facta carnis» (VCC, 109a). 
Font no localitzada.  |  -, Diu ... delictes]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 13, 1-2 (PG 57, 
col. 209).  |  - com ... causa]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «et quoniam post 
lavacrum non delciis et ebrietati et mensae abundanti, sed jejunio intendere oportet, propter hoc et Dominus 
jejunavit, non eo indigens, sed nos erudiens, quibus peccata quae ante lavacrum erant, dominatio ventris 
introduxerat» (VCC, 109a).  |   procuraven]  Om.: «ita utique et hoc post lavacrum jejunium contra vitium 
edacitatis ipse induxit» (VCC, 109a).  |  -, y ... delictes]  Cfr. amb el text llatí: «Ita et Judaei maxima 
operati sunt ab ebrietate et deliciis mala; propter hoc et ipse jejunavit, nobis utique demonstrans formam 
salutis» (VCC, 109a).





nefandíssims delictes.» Diu sant Ambròs: «Per exemple lo teu Senyor dejunà, hi tu, 
cristià, per los teus pecats no dejunes?»

Considera, ànima cristiana, y contempla que·l piadós Senyor, humil y misericorde, 
per curar les nostres malalties ha pres per nosaltres les medicines: dieta en lo dejuni, 
letovari en lo sagrament de la eucharistia, en l’ort de Gethsemaní suor sanguínea, 

empastre quand la sua cara deífica scupiren, purga quand fel y vinagre li donaren, 
sagnia quand en lo seu cors sacratíssim cinch nafres obriren.

[5. DE  LES QUATRE  COSES QUE PORTEN A LA  PURESA  DE COR]

Contempla, donchs, y mira com pobrament vestit, descalç en lo desert puja; hi 
considera quants exemples de virtuts te presenta: en lo desert habita, dejuna, prega y 
vetla, y dorm sobre la nua terra, hi humilment hi pacífica ab les bèsties conversa. Hages, 

donchs, compassió a la sua cara delicada, y mira com porta affligida y penosa tota la sua 
vida.

Quatre coses de present nos mostra que al spiritual exercici entre si mirablement se 
ajuden: solitud, dejuni, oració y corporal afflictiva penitència. Hi per aquestes quatre 
coses podem mirablement a puritat de cor atényer, que sobre tot devem desijar en 

aquesta present vida, que totes les virtuts en puritat de cor se tanquen, y tots los vicis de 
cor munde fugen. Y per ço, legim en les vides dels sants pares que deu ésser tot lo 
exercici del monge que puritat de cor atényer puga. Per aquesta puritat mereix lo cristià 

 sant] sact B. Seguim V.  |  tu] om. B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   vestit] venstit B. 
Abreviatura nassal sobrera. Seguim V.  |   dejuni] dejnni V. Seguim B.  |   devem] devíem B. Seguim V.

- Diu ... dejunes]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Unde et Ambrosius: “Hoc enim 
fecit causa salutis nostrae, ut rem utilem non solum doceret verbis; sed etiam exemplis instrueret. Qualis 
autem Christianus es, cum Christo esuriente, tu reficeris? Ille pro salute tua famem sustinet, tu pro peccatis 
tuis jejunare formidas?”» (VCC, 109a). La font pertany a Sermones S. Ambrosio hactenus ascripti, sermó 
XXIII: De sancta Quadragesima VII (PL 17, col. 0649A).  |   dejunes]  A Continuació, Corella omet un altre 
fragment de Sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam libris X comprehensa, l.IV (PL 15, 
cols. 1613B-C), que insisteix en el caràcter exemplar del dejuni de Jesús: «Et iterum: “Nihil tam caecum 
quam secularis suavitatis periculum: quae dum mulcet animum, vitam obruit, et sensum mentis illudit. Merito 
igitur Dominus noster Jesus Christus, jejunio suo atque deserto adversus voluptatum informat illecebras, et 
tentari se a diabolo Dominus omnium patitur, ut in illo omnes voluptates vincere disceremus” haec 
Ambrosius» (VCC, 109a).  |  - Considera ... medicines]  Cfr. el text llatí amb la traducció de Corella, que 
confereix al fragment un caràcter marcadament contemplatiu: «Et sciendum quod Christus propter 
infirmitates nostras, ut eas curaret, diversas in se medicinas accepit» (VCC, 109a).  |  - dieta ... obriren]  Cfr. 
la traducció sintètica de Corella amb el text llatí: «Curavit nos per dietam, quando jejunavit, quadraginta 
diebus et noctibus [Mt 4, 2]. Per electuarium, quando Corpus et Sanguinem suum dedit in coena discipulis 
suis. Per sudorem, quando factus est sudor ejus sicut guttae sanguinis decurrentis in terram [Lc 22, 44]. Per 
emplastrum, quando facies ejus sputo illita fuit. Per potionem, quando gustavit acetum felle mixtum. Per 
minutionem, quando clavis et lancea vulneratus est» (VCC, 109a).  |   letovari]  Electuari, preparació 
farmacèutica feta amb pólvores, polpes, etc., barrejades amb mel, xarop o un altre component, formant una 
massa pastosa (DCVB, s.v. lletovari).  |   Contempla ... puja]  Cfr. amb el text llatí: «Considera hic et attente 
inspice Dominum Jesum» (VCC, 109a). Corella recorre al detallisme patètic per tal d’estimular la 
contemplació i l’empatia del lector.  |   vida]  Om.: «ac ejus exemplo disce etiam in his exercitari» (VCC, 
109a).  |  - y ... fugen]  Cfr. amb el text llatí: «et remotionem omnium vitiorum continet; quia cum vitiis, vel 
defectu virtutis, non stat puritas cordis» (VCC, 109b).





que a Déu puga veure, dient ell mateix veritat infal·lible: «Benaventurats són hi veuran 
a Déu los de cor munde.»

Per atényer aquesta puritat és pròpia la oració contínua, fervent y devota; però la 
oració ab cràpula hi gola, y delicades vestidures hi molls strados poch aprofita, y per ço 
és mester lo desert y dejuni la acompanyen. No·s pot fer en tumulto de gent oració 

elevada, que diversitats y multiplicats col·loquis bons costums corrompen. És la solitut 
necessària, que molt se relaxa la {85b} penitència per les companyes y amistats 
mundanes, y ab delicades y abundants viandes la pensa per oració en Déu no s’eleva. 
Fuig de inútils y vans col·loquis perquè guardes silenci; per los amichs qui sobrevenen 
molt se allarga la abstinència; ohir y veure diverses coses molt tard se pratica ab il·lesa 

consciència.
Diu lo profeta que la mort per les finestres dels nostres senys dins la nostra ànima 

entra. Si vols que a Déu la tua ànima se acoste, lunya’t de mundanes companyies. No 
umples los teus ulls hi orelles de vanes fantasies y de pensaments que perturben e 
inquieten la tua pensa. No sens causa los sancts pares cercaven y colien los lochs 

solitaris, y amonestaven als qui en los convents romanien que fossen muts, sords y 
cegos, perquè a la divina magestat poguesen plaure.

Diu sant Crisòstom: «Quand devallà lo Sperit Sant sobre lo Senyor en lo baptisme, 
tantost lo portà en la deserta montanya. Y quand los monges en les cases de sos parents 
habiten, si lo Sperit Sant sobre ells devalla, prestament a la solitut y tranquilitat del 

 veuran] veura B. Seguim V.  |   atényer] aténier B. Seguim V.  |   elevada] eleveda B. Seguim V.  |  corrompen] 
corrumpen B. Seguim V.  |   Fuig] Fugi B. Seguim V.  |  silenci] silencie B. Seguim V.  |   consciència] 
conssiència B. Seguim V.  |   companyies] companyes B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  baptisme] 
paptisme B. Seguim V.

- Benaventurats ... munde] Mt 5, 8: Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt.  |  - que ... entra] 
Jr 9, 21: quia ascendit mors per fenestras nostras, ingressa est domos nostras, disperdere parvulos deforis, 
juvenes de plateis.

 dient ... infal·lible]  Cfr. amb el text llatí: «dicente Domino in Evangelio» (VCC, 109b).  |   munde]  A 
Continuació, Corella omet aquest fragment de sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica canticorum, 
sermó XXXI (PL 183, col. 0941D): «Et, secundum Bernardum, qui clarior est, Deo propinquior est; esse 
autem clarissimum, pervenisse est» (VCC, 109b).  |   cràpula]  Disbauxa grossera amb excés de vi i de menjar 
(Faraudo, s.v. cràpula). El doblet sinonímic «cràpula hi gola» tradueix «crapula» del text llatí (VCC, 109b).  |  
y ... strados]  Cfr. amb el text llatí: «et corporis mollitie seu otiositate» (VCC, 109b).  |  4-5 y2 ... acompanyen]  Cfr. 
la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «et ideo requiritur jejunium et corporis afflictio, discreta 
tamen, quia indiscreta omne bonum impedit; propterea ad omnium praedictorum consummationem videtur 
facere solitudo» (VCC, 109b).   |  - No·s ... pensa]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet i 
reordena part del contingut: «Nam cum tumultu et strepitu non potest decenter fieri oratio. Et videre aut 
audire multa, vix potest fieri sine impuritate et offensa; quia mors intrat per fenestras sensuum ad animas 
nostras. Et propter supervenientes saepe relaxatur abstinentia, et corporis afflictio. Et ideo quaere solitudinem, 
et separa te a tumultu, si vis Deo conjungi, et per puritatem cordis eum videre. Fuge collocutiones propter 
taciturnitatis custodiam; interdum etiam a bonis cessa eloquiis, juxta illud Prophetae: Obmutui et humiliatus 
sum, et silui a bonis [Sl 38, 3]. Non quaeras novas amicitias; quia nova inde proveniunt colloquia et 
impedimenta. Non impleas oculos vel aures phantasmatibus vanis; et omnia quae quietem animi, et 
tranquillitatem mentis perturbant, fugias tanquam venenosa, et animae inimica» (VCC, 109b). Oferim a 
continuació la traducció del salm omés en aquest passatge segons la versió del Psalteri corellià: «fiu-me mut, 
e fuy humiliat, e callí de aquelles coses bones que podia parlar» (López Quiles 1985: 62). 





covent los torna. Solitud de cors y de pensa és del Sperit Sant la pròpia posada, y Jesús, 
Déu y Senyor nostre, ab los dexebles stava lo dia, hi la nit sol per fer oració en lo mont 
se apartava. Apartem-nos, donchs, nosaltres, si desijam que les nostres oracions sien a 
Déu acceptes.»

Diu sant Agostí: «Caríssims germans, fujam de vanes paraules hi inútils coloquis, y 

prengam alguna hora en loch quiet y solitari, hon la nostra pensa per oració devota en 
Déu elevar se puga, hi·ns pugam recordar de la salut nostra.»

Treballem, donchs, seguir a Jesús, Déu y Senyor nostre, en lo desert, en lo dejuni, en 
la oració y en la penitència.

[6. COM  CRIST  ESTIGUÉ  AMB  LES BÈSTIES I ELS ÀNGELS]

De la sua benignitat diu lo evangelista que ab les bèsties, leons, onsos y tigres 

pacíficament conversava, hi los àngels lo servien, per donar-nos exemple que ab 
humilitat y quiet ànimo comportem aquells qui no saben y prudentment no parlen. Hi 
moralment podem {85c} entendre que aquells qui la sensualitat pacíficament 
senyoregen, y axí ab ella conversen, al goig celestial los àngels los guihen. Cosa és 
angèlica sens scàndel conversar ab los bestials y carnals hòmens en la solitud y desert de 

la sana pensa, dins si recol·legida en liçó, contemplació y oració devota, tancades les 
portes de les sensuals concupiscències. Y és quasi impossible que de vicis no·s taque lo 
qui ab viciosos pratica. Diu Salamó que és diffícil que aquells qui la pegunta menegen 

- ab ... servien] Mc 1, 13: Et erat in deserto quadraginta diebus, et quadraginta noctibus: et tentabatur a 
Satana: eratque cum bestiis, et angeli ministrabant illi.

 Solitud ... posada]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Spiritus Sanctus non libenter 
habitat ubi turbae et frequentia, et dissensiones, et rixae sunt; sed proprie sedem habet solitudinem» (VCC, 
109b).  |  - Apartem-nos ... acceptes]  Cfr. el text llatí amb la traducció abreujada de Corella: «et nos ergo si 
volumus orare plusquam in publico, habeamus cellulam, habeamus agros, habeamus deserta; possumus et 
virtutes habere de fratribus, et solitudinem habere» (VCC, 109b).  |  - Diu ... nostra]  Cfr. la traducció de 
Corella amb el text llatí: «Unde et Augustinus: “Fratres charissimi, quantum possumus, otiosis fabulis et 
detractionibus ac scurrilitatibus cunctis finem studeamus imponere, et totis viribus de impedimentis mundi 
istius fugiendo aliquas horas quaerere, in quibus pro salute animae nostrae orationi et lectioni possumus 
intendere”» (VCC, 109b). El fragment citat pertany a Sant Agustí, Ad fratres in eremo commorantes, sermó 
LVI: Admonitio per quam ostenditur quod bonum sit lectionem divinam legere (PL 40, col. 1340).  |   leons ... 
tigres]  Cfr. amb el text llatí: «ursis, leonibus, et aliis feris» (VCC, 109b).  |  - per ... parlen]  Cfr. amb el text 
llatí: «In hoc ergo disce inter alios humiliter conversari, et aequanimiter tolerare eos qui aliquando tibi 
videntur irrationabiliter se habere» (VCC, 109b).  |   y ... conversen]  Cfr. amb el text llatí: «sub ratione» (VCC, 
109b).  |  - tancades ... pratica]  Cfr. amb el text llatí: «clauso cubiculo, et moribus eorum ferinis non 
pollui» (VCC, 110a).  |  -, Diu ... taquen]  Corella assigna aquest fragment a Salomó, atribució que no 
consta en el text llatí (cfr. amb VCC, 110a). En realitat, el fragment sembla referir-se a aquesta moralitat de 
l’Eclesiàstic: «Qui toca pega s’empastra i qui va amb un orgullós acaba per assemblar-se a ell» (Sir 13, 1).





d’ella no·s taquen. Diu sant Jerònim: «Pacífiques stan les bèsties ab nosaltres com la 
nostra carn contra lo sperit no pugna, y lavors les consolacions angèliques nos visiten.»

Contempla, ànima devota, lo teu Déu, Senyor e mestre, com en lo desert entre les 
bèsties conversa. Y, specialment, atén y mira com a la fredor les nits dorm sobre la terra, 
hi per coxí al cap una pedra. Qualsevol ànima cristiana deu visitar lo Senyor en aquest 

desert una vegada, començat lo jorn de la Epifania, y per quaranta dies.
En aquest desert desiderable alguns devots portaven heremítica vida en cel·letes 

chiques, servint devotament la magestat divina, y axí com abelles en les casetes de la 
bresca, fabricaven dolçors de contemplacions mel·líflues. En la altitud de aquesta 
montanya, que del pla dista una milla, portà lo Senyor la sua penitència, hon se mostra 

una capella, y és lo altar en lo loch hon stava lo Senyor quand a ell se acostà lo diable.

[7. DE LA INSTITUCIÓ DE  LA QUARESMA I DE LA  CONSAGRACIÓ DEL 
NÚMERO QUARANTA]

Dejunà lo Senyor quaranta nits y quaranta dies. Lo nombre de quaranta per quatre 
vegades deu se multiplica, que és lo Novell Testament en los quatre evangelistes, y lo 
Vell en los deu manaments de les lapídees taules, los quals testaments acabà lo Senyor 
en la sua deífica vida. Y, per exemple del Senyor, en aquest nombre la santa Sgleya 

comença lo dejuni aprés la Epifania quasi quaranta dies, perquè lo Senyor tantost, aprés 
que en tal dia hach pres lo baptisme, començà en lo desert lo dejuni; y per ço la Sgleya 
decreta {85d} que aprés vinga lo nostre dejuni, y al dejuni del Senyor segueixca.

Diu Beda: «Lo dejuni de la Quaresma del Vell y Novell Testament pren la forma: 
dejunà Moysés, dejunà Helies hi dejunà lo Senyor en lo desert quaranta dies, per 

mostrar que l’evangeli no discorda de la Ley ni dels Profetes. En Moysés la Ley se 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   cristiana] christiana B. Seguim V.  |   quaranta] quaeanta B. Seguim V.  |  
 lapídees] lapides B. Seguim V.

 taquen]  Tot seguit, Corella omet aquest fragment de Beda, In Marci evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 
0140A): «Unde Beda: “Inter bestias Dominus commoratur ut homo, sed ministerio utitur angelico, ut Deus. 
Et nos, cum in eremo sanctae conversationis bestiales hominum mores impolluta mente toleramus, 
ministerium Angelorum meremur, a quibus corpore absoluti, ad aeterna in coelis gaudia transferamur”» 
(VCC, 110a).  |  1-2 Diu ... visiten]  Pseudo-Jeroni (Cummeanus), Commentarius in evangelium secundum 
Marcum, c.I (PL 30, col. 0595A).  |   visiten]  Om.: «ut responsa et solatia cordibus vigilantibus dent» (VCC, 
110a).  |   hi ... pedra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 110a).  |   dies]  Om.: «quibus ibi remanebat, et se 
humiliter ei recommendare» (VCC, 110a).  |   devots]  Om.: «exemplo Domini specialiter ducti» (VCC, 
110a).  |  - y ... taules]  Cfr. amb el text llatí: «per decem vero Vetus; quia in decem mandatis Legis 
continetur» (VCC, 110a). Notem la voluntat d’estil en la traducció de Corella.  |  - los2 ... vida]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 110a). Tot seguit, el traductor valencià omet aquest passatge del text llatí, referit al 
dejuni del Senyor: «Quadraginta ergo diebus jejunare, est utriusque Testamenti praecepta servare, et ab illis 
omnibus quae utrumque Testamentum interdicit, se invicem et jejunium custodire, ut sicut caro exterius 
jejunat a cibis, ita et mens interius jejunet a vitiis. Jejunavit itaque Dominus quadraginta diebus et noctibus, 
quatenus in ciborum jejunio significaret nobis jejunium corporis, et in dierum numero significaret jejunium 
cordis» (VCC, 110a).  |  -, Diu ... Profetes]  Beda, In Lucae evangelium expositio, l.I, c.IV (PL 92, col. 
0366B-C) i Homiliae, l.III: Homiliae subdititiae, homilia XLI: In dominica prima Quadragesimae (PL 94, 
col. 0357A).  |   dejunà ... Helies]  El dejuni de Moisés es narra en Dt 9, 9. i el d’Helies en 1Re 19, 8.





demostra y en Helies los profetes, entre·ls quals lo Senyor aparegué en gloriosa forma. 
Diu lo Apòstol: “Tingué lo Senyor testimoni de la Ley y dels Profetes.”»

Diu sant Agostí: «Moysés, Helies y lo Senyor quaranta dies dejunaren. La Ley, 
Profetes y evangelis nos amonesten crucifiquem la carn nostra, puys de la passió del 
Senyor volem celebrar memòria.» Diu lo Apòstol: «Aquells qui són de Jesús a la creu 

han clavat la sua carn ensemps ab les passions y concupiscències.» En aquesta present 
vida de la creu lo cristià no devalle, ni los claus arranque, dels quals diu lo psalmista: 
«Travesa y clava, Senyor, ab los teus claus les carns mies.» Són les carns les 
concupiscències; los claus, los divinals preceptes. Y tu, cristià, axí clavat de la creu no 
devalles, perquè no caygues en lo fanch dels carnals delictes. Què t’aprofita si aprés de 

larchs dejunis ab multiplicades y supèrflues viandes menjant y bevent te desordenes?
Devem encara atendre que en lo nombre de quaranta pagam les dècimes y primícies. 

Són en l’any trecents sixanta-sis dies; dels trecents, és la dècima trenta dies, y sis del 
sixanta; y hu per los sis, y tres per la primícia, ab los quatre temps que cascú porta tres 

 y] om. B. Seguim V.

 Tingué ... Profetes] Rm 3, 21:  Nunc autem sine lege justitia Dei manifestata est: testificata a lege et 
prophetis.  |  - Aquells ... concupiscències] Ga 5, 24: Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt 
cum vitiis et concupiscentiis.  |   Travesa ... mies] Sl 118, 120: Confige timore tuo carnes meas; a judiciis enim 
tuis timui. Psalteri: «Streny e refrena ab la tua temor les mies carns, que certament yo he temut per los teus 
juhins» (López Quiles 1985: 131).

 en ... forma]  Cfr. amb el text llatí: «in monte gloriosus» (VCC, 110a).  |   Diu ... Profetes]  En el text llatí, 
aquest verset de Rm 3, 21 s’encapçala amb aquest fragment omés per Corella: «ut evidentius emineret quod 
de illo dicit Apostolus» (VCC, 110a).  |  Profetes]  A continuació, Corella omet aquest passatge: «Unde et 
Albinus: “Sicut Moyses Legem, Elias Prophetiam, ita Dominus noster Evangelicam praedicationem 
quadraginta dierum jejunio dedicat. Congrue etiam jejunium quadragesimae statutum est confine Passioni 
Dominicae; quia significat nos a mundi amicitia debere continere ut Deum sequi valeamus”» (VCC, 110a). La 
primera part de la font omesa prové d’Alcuinus, Epistolae, epístola LXXX: Ad domnum regem (PL 100, col. 
0261D); la segona part es localitza en Zacaries Cristopolità, In unum ex quatuor sive de concordia 
evangelistarum libri quatuor, l.I, c.XV (PL 186, col. 0103D).  |  - Diu ... memòria]  Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «Unde Augustinus: “Moyses, et Elias, et ipse Dominus quadraginta 
diebus jejunaverunt, ut insinuaretur nobis, et in Moyse, et in Elia, et in Christo, hoc est, in Lege et Prophetis, 
et in ipso Evangelio id nobiscum agi, ne conformemur et haereamus huic seculo; sed crucifigamus hominem 
veterem, et carnis curam ne fecerimus in concupiscentiis. Congruit enim nostrae devotioni, ut qui Domini 
crucifixi Passionem celebraturi sumus, reprimendarum carnalium voluptatum crucem nobis ipsi etiam 
faciamus”» (VCC, 110a-b). La font és Sant Agustí, Sermones ad populum, Sermones de tempore, sermó CCV: 
In Quadragesima, I (PL 38, cols. 1039-1040). Limitem en la nostra edició l’abast de la citació agustiniana a 
partir d’aquesta font, i no segons el text llatí de l’ed. de Rigollot, que hi inclou els versets de sant Pau 
(Ga 5, 24) i del Salms (Sl 118, 120) que segueixen a continuació.  |  - En ... arranque]  Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «In hac quidem cruce, per totam istam vitam, quae in mediis 
tentationibus ducitur, perpetuo debet pendere Christianus. Non enim est in hac vita tempus evellendi clavos» 
(VCC, 110b).  |   Travesa ... mies]  Cfr. amb el text llatí la versió de Corella, que, a partir del context en què 
s’insereix aquest salm, ens n’ofereix una traducció interpretativa: «Confige timore tuo carnes meas» (VCC, 
110b).  |   preceptes]  Om.: «His illas timor Dei configit, qui nos illi acceptabilem hostiam crucifigit» (VCC, 
110b).  |  9-10 Y ... delictes]  Sant Agustí, Sermones ad populum, Sermones de tempore, sermó CCV: In 
Quadragesima, I (PL 38, cols. 1040).  |  - Què ... desordenes]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb 
el text llatí: «Sed cave ne de ista cruce per voluptatum admixtionem descendas; quia, ut dicit Augustinus, 
nihil prodest tota die longum duxisse jejunium, si postea ciborum suavitate, vel nimietate anima obruatur» 
(VCC, 110b). Aquest passatge, atribuït a sant Agustí, prové de Sermones ad populum, Sermones de tempore, 
sermó CXLI: In Quadragesima, II (PL 39, col. 2021).





dejunis. Y axí pagam en l’any per lo discurs de nostra vida, dejunant quaranta dies, lo 
delme y primícia.

És aquest nombre de quaranta consegrat en molts lochs de la Sacra Scriptura: 
quaranta anys lo Senyor paixqué en lo desert lo seu poble, quaranta mesos preÿcà en la 
terra de Judea, quaranta setmanes stigué en lo verge ventre de la sua senyora Mare, 

quaranta dies dejunà en la montanya, quaranta hores mort en la creu y en lo sepul- 
{86a} cre, y quaranta dies aprés de resuscitat stigué en la nostra habitable terra 
apareixent als dexebles. Y plogué quaranta dies en lo general diluvi, aprés dels quals 
pasaren los núvols, y lo sol mostrà la lum y claredat acostumada; axí, passats los 
quaranta dies del nostre sant dejuni, pereixen los nostres peccats en lo diluvi de contrites 

làgremes, y dóna’ns lum y scalfa’ns lo sol de la divina clemència.

[8. DEL  MOTIU  PER  QUÈ  EL SENYOR  DEJUNÀ  QUARANTA DIES 
EXACTES]

Dejunà lo Senyor quaranta nits y quaranta dies, y no passà més avant lo seu dejuni, 
perquè la divinitat fos al diable amagada, que tant dejunaren Moysés y Helies. Tingué 
fam lo Senyor aprés de haver dejunat quaranta dies, que verdader home era. Y axí, tenir 
fam era propi de home; no haver tengut fam en los quaranta dies era per lo poder de la 

divinitat sua. Moysés y Helies tots los quaranta dies fam tingueren; lo Senyor, axí com 
plagué, tingué fam aprés dels quaranta dies. Fam tenia y senyals de fam mostrava, 
donant occasió al diable que vingués a la batalla.

 primícia] premícia B. Seguim V.  |   passats] pessats VB. Esmenem la lliçó atenent al sentit del passatge.  |  
 peccats] pecats B. Seguim V.  |   quaranta] quaran V. Seguim B.  |  més] mas B. Seguim V.  |   Senyor] Seuyor 
B. Seguim V.  |   donant] donan B. Seguim V.  |  batalla] atalla B. Seguim V.

 Dejunà ... dies] Mt 4, 2.

 primícia]  Om.: «Sicut ergo in Lege offerre jubemur primitias et decimas rerum, ita quadraginta diebus 
jejunando offerimus primitias et decimas dierum. Ut qui nobismetipsis per acceptum annum viximus Auctori 
nostro, nos ejus in decimis et primitiis per abstinentiam mortificemus; et qui a paradisi gaudiis per cibum 
cecidimus, ad haec, in quantum possumus, per abstinentiam resurgamus. Igitur tempore quadragesimae plus 
solito debemus abstinentiae et devotioni intendere, et aliorum temporum negligentias hoc tempore sancto 
diluere et emendare» (VCC, 110b).  |   poble]  Om.: «pane Angelorum» (VCC, 110b).  |  4-5 en2 ... Judea]  Cfr. 
amb el text llatí: «in mundo» (VCC, 110b).  |  - Y ... clemència]  Cfr. la traducció de Corella amb el text 
llatí, que l’atribueix a sant Ambròs: «Item, secundum Ambrosium, quia quadraginta diebus aquae diluvii 
inundaverunt, per quas peccatores exterminati fuerunt, et exinde coeli serenitas illuxit, et refusa fuit; sic sacro 
isto jejunii tempore abolentur peccata, et refulget divina clementia» (VCC, 110b). Font no localitzada.  |  
 dejuni]  Om.: «ne incredibilis videretur carnis assumptio» (VCC, 110b).  |  - Tingué ... batalla]  Cfr. el 
text llatí amb la traducció de Corella, que abreuja i reestructura la informació i omet la declarar l’autoria de la 
font de sant Crisòstom: «et postea Dominus esuriit. Non autem necessitate, sed voluntate esuriit, et corpus 
esurire permisit, ut in se et veritatem humanae infirmitatis ostenderet, et occasionem tentandi diabolo daret, ac 
infestatus monstraret qualiter superare et vincere oporteret. Unde, secundum Chrysostomum: “Per 
quadraginta dies non esurire, non erat hominis; postea autem esurire, non erat Dei”; et ideo diabolus, sicut 
dubius de Christo, accepit occasionem tentandi ipsum. Moyses et Elias, quadraginta diebus jejunaverunt, sed 
jejunantes esuriebant et sitiebant; Christus vero xl diebus non esuriit, sed postea. Christus autem noluit 
jejunare plus quam illi, ne Deus a diabolo putaretur; nec minus, ne purus homo videretur» (VCC, 110b-111a). 
Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 5 (PG 56, col. 664).





[9. COM EL  DIABLE  S’ACOSTÀ  A CRIST  PER  TEMPTAR-LO  TRES 
VEGADES]

Hi, stimant lo diable que fam tenia, acostà’s al Senyor en humana forma, temptant si 
en pecat lo poguera fer caure, y per explorar si Fill de Déu era, que sabia per les 
profecies que venir devia, y destrohir lo seu Regne. Temptà lo diable al Senyor, seguint 
aquell stil ab lo qual havia temtat y vençut la primera nostra mare. Primerament, per 
gola, quand li dix per què no menjava del fruyt del vedat arbre; aprés, de vanaglòria, 

dient: «Seran uberts los ulls vostres per sciència»; terçament, per superba avarícia, dient: 
«Sereu axí com si fósseu déus, senyors de tot[e]s les creatures, liberts, que a dengú no 
sereu sotsmesos.» Portà lo diable en lo temptar lo Senyor aquest mateix orde.

Hi devem atendre que totes les temptacions aquestes foren en lo Senyor en los senys 
exteriors a la part de fora, però no axí com en nosaltres, que molt tard se sdevé que, ab 

tot que les lancem de nostra pensa y a peccat mortal no·ns derroquen, però diffí- {86b} 
cil és que no·ns moguen, no·ns alteren hi que en perill de caure no·ns porten. Si totes les 
tres temptacions foren ensemps fetes o en diverses hores y dies, no u podem adverar per 
lo sagrat evangeli, que no u determena.

[10. DE  LA PRIMERA TEMPTACIÓ : GOLA]

Acostà’s, donchs, al Senyor lo diable, y que fos Lucifer comunament opinen. Y és de 

creure que dix al Senyor moltes altres paraules, condolent-se de la sua aspra penitència, 
condolent-se com la divina providència quasi oblidat lo tenia, que no·s devia perdre una 
persona tan santa, y que al món seria gran pèrdua si·s perdia, hi axí, molt devia pensar 

 pecat] peccat B. Seguim V.  |   aquell] aquel B. Seguim V.  |   arbre] arbe B. Seguim V.  |   exteriors] teriors B. 
Seguim V.  |   porten] poren B. Seguim V.

- Primerament ... arbre] Gn 3, 1: Sed et serpens erat callidior cunctis animantibus terrae quae fecerat 
Dominus Deus. Qui dixit ad mulierem: Cur praecepit vobis Deus ut non comederetis de omni ligno 
paradisi?  |   Seran ... sciència] Gn 3, 5: Scit enim Deus quod in quocumque die comederitis ex eo, aperientur 
oculi vestri, et eritis sicut dii, scientes bonum et malum.  |  - Sereu ... sotsmesos] Gn 3, 5.

 acostàs ... forma]  Add. de Corella. Cfr. amb el text llatí: «accessit ut tentaret» (VCC, 111a).  |  - que ... Regne]  
Cfr. amb el text llatí: «quem sciebat quandoque venturum, et suam per eum potestatem amissurum» (VCC, 
111a).  |  - Temptà ... orde]  Cfr. la traducció de Corella, que intercanvia les citacions de les temptacions 
segona i tercera, amb el text llatí, que, d’altra banda, atribueix aquest passatge a sant Gregori Magne, 
Homiliae in evangelia, l.I, homilia XVI (PL 76, cols. 1136A-B): «Et, secundum Gregorium, tentavit diabolus 
Dominum eisdem tribus modis quibus primum hominem dejecerat. Primum hominem superavit gula, in vetito 
pomo; vana gloria, dicens: Eritis sicut Dei; avaritia dicens: Scientes bonum et malum, avaritia enim etiam 
dicitur scientiae et sublimitatis ambitio» (VCC, 111a).  |   orde]  Om.: «Sic et Dominum tentavit, sed victus 
recessit. David Goliam postravit tribus lapidibus de torrente; Christus diabolum tribus testimoniis de Lege» 
(VCC, 111a). A continuació, Corella omet aquest altre passatge de sant Gregori: «Et, secundum eumdem 
Gregorium, cum tentatio tribus modis fiat, scilicet: suggestione, delectatione, et consensu, Dominus sola 
suggestione tentatus est; quia delectatio peccati mentem ejus non momordit, nec consensus eum superavit» 
(VCC, 111a). Sant Gregori, op. cit., 1135C-D.  |  - Hi ... porten]  Cfr. la traducció amplificada de Corella 
amb el text llatí: «Et ideo omnis illa tentatio foris, non intus, fuit; quia nihil contradictionis in semetipso 
toleravit» (VCC, 111a).  |  -, Acostàs ... vida]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 111a).





en la sua vida. Y conclou en semblants paraules: «Si est Fill de Déu no adoptiu axí com 
los altres, mas natural, egual ab ell en potència, digues, que la tua paraula hi basta, que 
aquestes pedres en pa se converteixquen; y axí pendràs corporal vianda, que temps és y 
hora que menges, y ací en lo desert no és possible en altra manera menjar pugues. És 
necessari que mostres la tua potència, y per restaurar la tua vida santa y al món tan útil 

faces aquest miracle.»
Cosa paria rahonable y piadosa lo que deya, y diffícil de veure hon era la culpa, dient 

que menge lo qui té fam per sostenir la vida. Subtilment lo diable tempta les persones 
que santes stima, per la difficultat que troba de poder-les vençre. Y axí, pensà ab tot son 
poder com poguera fer caure lo Senyor en alguna culpa, y si per desig de vianda lo 

poguera portar en alguna impaciència, perquè Déu no·l provehia; o que ell se mogués a 
fer miracle perquè s’elevàs en alguna elació vana, hi axí ell pogués fer-lo caure, y 
experimentar si Fill de Déu era y verdader Déu y home.

Però Jesús, eterna sapiència, axí tempra la sua resposta que li dóna repulsa, y no li 
descobre lo que ell volia, ni com a Lucifer lo lança, perquè no conegués que ell lo 

conexia. Y respon-li ab paraules de la Sacra Scriptura, que són scut, defensa e 
infançonia de les temptacions nostres, y refugi {86c} de totes nostres calamitats e 
misèries, guia perfeta y endreça del nostre viatge per a la eterna glòria.

 caure] caura B. Seguim V.  |   vana] vona B. Seguim V.  |   glòria] glària B. Seguim V.

- Si ... converteixquen] Mt 4, 3: Et accedens tentator dixit ei: Si Filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant. 
Veg. també Lc 4, 3.

- Y ... home]  Cfr. amb el text llatí la traducció reelaborada de Corella, que s’entreté en les paraules 
enganyoses del diable i omet la citació de sant Hilari: «Primo itaque tentavit eum de gula, dicens: Si Filius 
Dei es, scilicet naturalis, et per consequens in potestate ei aequalis, dic ut lapides isti panes fiant. Cogitabat 
enim intra se, dicens: Si lapides in panes converterit, Filius Dei erit; si autem convertere non poterit, homo 
purus apparebit. Hoc etiam esurienti congrue dicebatur, ut panes videns, immoderato appetitu cibi 
accenderetur. Non solum experiri voluit, an Deus esset; sed etiam quasi hominem allicere voluit, ut esuriens 
indebite delectaretur in cibo, et sic vitio gulae peccaret. Unde Hilarius: “Intendebat daemonum princeps ex 
mutatione lapidum in panes, virtutem potestatis in Deo agnoscere; et in homine oblectamento cibi, patientiam 
esuritionis illudere”» (VCC, 111a). El fragment omés pertany a Sant Hilari de Poitiers, Commentarius in 
evangelium Matthaei, c.III: De tentatore diabolo, et de jejunio Jesu quadraginta diebus, de Petro et Andraea 
piscatoribus (PL 9, col. 0929B).  |  -, Però ... vida]  Cfr. amb el text llatí la traducció de la resposta que 
Jesús ofereix al diable en aquesta primera temptació, caracteritzada també pel procediment traductològic de la 
reelaboració: «Sed non potuit diabolus Magistrum decipere. Taliter enim respondit, et sic se habuit, quod nec 
ipsum ad gulam poterat inducere, nec deitatem ejus perpendere. Non enim in tentatione succubuit, seque 
Filium Dei esse nec negavit, nec asseruit, sed eum auctoritate Scripturae convicit, dicens: Non in solo pane, 
scilicet corporali, vivit homo, et sustentatur, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei, cum scilicet 
voluntatem suam per Scripturas revelat. Unde Augustinus: “Certissime scitote, fratres charissimi, quia qualis 
est caro, quae post multos dies non percipit cibum, talis est anima, quae non assidue pascitur Dei verbo” haec 
Augustinus. Hoc etiam dictum Domini verificatur non solum de vita spirituali, sed etiam de corporali, sicut 
patet de Moyse, qui jejunavit xl diebus, et noctibus, verbo et alloquio Dei spiritualiter et corporaliter 
sustentatus. Quasi diceret: Non tantum pane corporali sustentatur et vivit homo, sed etiam spirituali pane, 
scilicet verbi Dei, pane operationis sanctae, pane gratiae, tandem victurus in aeternum pane gloriae. Et ideo 
non oportet de lapidibus panes facere, quia licet esuriam, tamen Dominus potest solo sermone esurientem 
sustentare. Unde persuasio tua tentatio est cum mentionem faciat, et mihi suadeat tantum de cibo corporis, 
non de cibo mentis» (VCC, 111a-b). El passatge de sant Agustí omés pel traductor valencià pertany a 
Sermones ad populum, Sermones de tempore, sermó CXLI: In Quadragesima, II (PL 39, col. 2021).  |  
 infançonia]  Refugi, asil, recer (Faraudo, s.v. infançonia).





Respon, donchs, Jesús, Déu y Senyor nostre: «No stà en sol pa la vida de l’home.» 
Contempla y mira, ànima devota, resposta prudentíssima: «Tu dius que en pa 
converteixca les pedres, y axí, ab pa, fent aquest miracle, sostinga la mia vida y la mia 
fam cesse. No stimes que la potència de Déu axí sia streta que solament ab pa ni ab les 
viandes acostumades sia de necessitat donar vida als hòmens, que a Moysés y a Helies y 

ara a mi ha donat vida quaranta dies, y per lo semblant la’m pot donar tant com li plàcia. 
Y axí, no és mester convertir en vianda les pedres ni fer novell miracle perquè la mia 
vida se allargue. Y Joan Baptista sens pa molts anys en aquest desert ha portat la sua 
vida. Y no stich tan luny dels castells hi viles que no puga procurar les coses al viure 
necessàries.

»Y encara és mester que sàpies que la vida de l’home no és solament aquesta mísera 
que passa ab elementars viandes, mas la spiritual de la ànima que viu per la gràcia. No 
és la vida dels hòmens axí com la de les bèsties en sola corporal vianda, mas la sua 
principal vida és en totes les paraules que de la boca del Senyor proceheixen, que són la 
Sacra Scriptura, la qual mostra als hòmens que·ls manaments de Déu acaben, perquè 

eternament vixquen. Té la Paraula de Déu aquesta potència: que dóna a l’home spiritual 
vida y corporal si vol, sens alguna vianda, que no és mester que les pedres en pa sien 
convertides, que no és constret lo seu poder que ab sol pa puga donar vida.»

Podia lo Senyor convertir en pa les pedres, però no era decent ni convenia per moltes 
causes. Diu sanct Crisòstom: «La primera, perquè la sua divinitat fos al diable amagada; 

segonament, perquè ab humilitat y no ab potència mostràs a nosaltres vençre; terçament, 
perquè aprengam fogir vanaglòria; quartament, per mostrar-nos que no devem fer cosa 
que·l diable·ns conselle; quintament, {86d} per mostrar que tenia en poch y 
menyspreava les sues paraules, mostrant a nosaltres que axí devem vençre lo diable: 
menyspreant lo que ell nos parla, que no·s pot fer que bé consellar nos puga.»

 prudentíssima] prudentísima B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   de les] dels V. Seguim B.  |  
 divinitat] divinita B. Seguim V.  |   que·l] qual B. Seguim V.  |   parla ... no·s] om. B. Seguim V.

 No ... lhome] Mt 4, 4: Qui respondens dixit: Scriptum est: Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, 
quod procedit de ore Dei. Veg. també Lc 4, 4.

- Podia ... puga]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Secundum Chrysostomum, “de 
Veteri Testamento testimonium protulit atque praecepit, ut sive famem, sive aliquid aliud patiamur, nunquam 
tamen Dominum relinquamus”. Dominus quidem Jesus panes de lapidibus facere potuit, sed noluit; nec 
decuit, et ideo non fecit: primo, ut diabolum ejus divinitas lateret; secundo, ut per humilitatem et sapientiam 
magis quam per potentiam vincere nos doceret; tertio, ut ostentationem fugere suaderet; quarto, ut voluntatem 
tentatoris contemneret, quia fas non erat Dominum voluntati ejus obtemperare, et taliter tentator non vincitur, 
nisi contemnatur; quinto, ut doceret nunquam esse credendum diabolo, et nihil faciendum ad ejus imperium, 
etiamsi bonum et utile est quod suggerit vel lubet» (VCC, 111b).  La font del passatge referit és sant Joan 
Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 13, 2 (PG 57, col. 211).





[11. DEL REFRENAMENT  DE LA GOLA]

Moralment, diu lo diable als hòmens que dejunen que la durea de les pedres de la 
penitència converteixquen en pa de alguna corporal alegria, o per amistat y companyia 
dels amichs que·ls visiten, o perquè són dies de festa. Axí com digueren los juheus que 
no stiguessen los cossos en la creu lo dia de festa, axí diu lo diable que en los dies de 
festes no·ns cruciem per tan aspra penitència.

Hi devem atendre que principi de grans mals és lo pecat de gola, y gran entrada per al 
diable; tantost en nostra infància comença la gola, hi és de grans mals principi. Y per lo 
contrari, és sobrietat de grans virtuts la porta. Y per ço, quand dejunam, si l’enemich nos 
tempta, és mester a les sues temptacions no donem entrada, ni cregam que per ésser 
temptat perdam lo mèrit.

[12. DE  LA SEGONA TEMPTACIÓ : VANAGLÒRIA]

Hi seguint lo sagrat evangeli, obtesa victòria de aquesta temptació Jesús, Déu y 
Senyor nostre, diu sant Crisòstom: «Lucifer pensà que·l Senyor no·l coneixia, y recullí 
dins si totes les sues forces, dient: “Aquest és sant home, y par que porte sòbria y 
modesta vida, però aquestes santes persones sovint vanaglòria és la sua pròpia spiritual 
vianda”».

 dia ... lo] om. B. Seguim V.  |   atendre] atedre B. Manca l’abreviatura nassal. Seguim V.  |  pecat] peccat B. 
Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  recullí] reculí B. Seguim V.

 als ... dejunen]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 111b).  |  - de ... penitència]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
de Corella, que omet part del passatge: «id est, in delicias et mollitiem, dicens: Jam filius Dei es, de cetero 
tanta austeritate et poenitentia non indiges. Sic Jezabel vineam Naboth convertit in hortum olerum; sic 
Libanus convertitur in charmel, quod interpretatur mollis, quod fit frequenter honore festivitatis, vel causa 
societatis; sic Judaei petierunt a Pilato, ne corpus Jesu maneret in cruce in die festo: tunc diabolo ista suadenti 
est respondendum ut supra, secundum responsionem Domini» (VCC, 111b).  |  - Hi ... mèrit]  Cfr. el text 
llatí amb la traducció de Corella, que reelabora el passatge abreujant-lo i ometent una citació de sant Agustí i 
part del contingut d’un fragment de Beda el Venerable, del qual tampoc no declara la font: «Et nota hic 
exemplo Domini resistendum esse gulae, nam ab ipsa inchoandum est, si cetera vitia volumus superare. 
Videtur enim quod qui gulae succumbit, imbecillis reddatur ad alia vitia devincenda. Unde Beda: “Nisi prius 
gula refraenetur, frustra contra alia vitia laboratur. Et ideo primo hic ponitur tentatio de gula; quia haec 
tentatio primo occurrit homini ab infantia, et aliae sequuntur postea. Quia ergo Dominus jejunans tentatus 
fuit, si tu jejunaveris et tenteris, non dicas: Quia jejunii mei fructum perdidi. Nam et si non tibi profuit 
jejunium tuum, ut non tenteris; tamen proficiet ut a tentationibus non vincaris. Ut autem anima a carne non 
vincatur, necesse est ut diabolo tentatori resistat, et Deo rectori serviat.” Unde Augustinus: “Vis serviat caro 
tua animae tuae, Deo serviat animatua; debes regi, ut possis regere”» (VCC, 111b). El fragment de sant Agustí 
omés pertany a Sermones ad populum, Sermones de Scripturis, sermó CXXVIII, c.III (PL 38). No hem sabut 
localitzar la font de la citació de Beda.  |  - Hi ... vianda]  Cfr. amb el text llatí: «Sed quia diabolus sic 
vincere eum non potuit, cogitavit apud se dicens, sicut ait Chrysostomus: “Homo iste sanctus videtur, Sancti 
autem, etsi non vincuntur de vitio gulae, saepe tamen vincuntur de aliquo motu vanae gloriae”» (VCC, 111b). 
Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 5 (PG 56, col. 665). 





Acosta’s, donchs, al Senyor lo temptador diable, axí com ja havem dit, en humana 
figura, y pren-lo per la mà hi en alt lo leva. Y ab altres diables que ensemps ab ell eren, 
portà lo benigne Senyor per l’ayre fins en Jerusalem, qui·s deya «ciutat santa» per lo 
divinal culto entre totes les altres, y dexà’l sobre la més alta altitud del temple. Stimà lo 
diable que portant lo Senyor axí per l’ayre que tots los pobles lo veurien, y lo Senyor, de 

tal volar, en algun moviment de vanaglòria axí elevat en alt se elevaria, y que·ls pobles 
lo Senyor, y no a ell, poguessen veure; però lo humil Senyor y be- {87a} nigne ordenà 
que algú no·l pogués veure.

Quand Lucifer hagué posat lo Senyor en lo més alt del temple, diu-li semblants 
paraules: «Si est Fill de Déu, de ací avall te lança. La tua pròpia virtut hi basta, y encara 

los àngels que·t serveixen, que de tota lesió la tua persona guarden.» Pensà lo diable que 
si per l’ayre sens alguna lesió devallava, seria quasi impossible que no prengués elació y 
algun moviment de vanaglòria de la laor, honor y reverència que los pobles li 
presentarien, mirant acte de tan gran maravella. O, veu nefandíssima de l’enemich 
nostre, qui del cel nos provoca devallem a la terra, y no pugem al cel de la terra! O, veu 

 lo] om. B. Seguim V.  |   dexàl] dexà B. Seguim V.  |   però] per B. Seguim V.  |   avall] aval B. Seguim V.  |  
pròpia] pròpria B. Seguim V.  |   guarden] gurden B. Seguim V.  |   vanaglòria] una glòria B. Seguim V.

- Acostas ... temple] Mt 4, 5: Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem, et statuit eum super 
pinnaculum templi.  |   Si ... lança] Mt 4, 6: et dixit ei: Si Filius Dei es, mitte te deorsum. Scriptum est enim: 
Quia angelis suis mandavit de te, et in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Veg. 
també Lc 4, 9.

- Acostas ... veure]  Cfr. el text llatí amb la versió de Corella, que resumeix i reelabora en aquest punt el 
discurs, i que omet les diverses fonts que figuren en el text original: «et ideo, tunc assumpsit, Dominum et 
portavit, eum in sanctam civitatem, in Jerusalem, quae respectu aliarum, in quibus idola colebantur, dicebatur 
sancta; quia divino cultui deputata propter templum et sancta sanctorun, quae erant ibi, nec erat licitum in 
Lege sacrificare alibi. Nunc autem dicitur sancta, propter sacramenta nostrae Redemptionis ibi patrata. 
Secundum Chrysostomum, Christus ex patientia, non impotentia, se permisit assumi. Et hoc corporaliter, 
quia, secundum Glossam, verisimile est diabolum in humana specie apparuisse; sed tamen Christus sic egit, 
ut a nemine videretur. Et secundum aliquos eum in brachiis portavit; secundum alios, ad manum duxit, qui 
sequebatur eum quasi athleta ad tentationem sponte proficiscens. Considera hic benignitatem et patientiam 
Domini; permisit enim se portari, et contrectari ab illa cruenta bestia, quae suum et omnium amicorum 
suorum sanguinem sitiebat. Nec mirum, secundum Gregorium, si se ab illo permisit duci, qui se pertulit a 
membris illius crucifigi. Et statuit, ac collocavit, eum supra pinnaculum templi, ut eum de vana gloria tentaret 
ibi. Sciendum autem quod in templo erant tres mansiones: prima, pavimentum usque ad primum tabulatum, 
sive solarium altitudinis xxx cubitorum; secunda, a primo solario usque ad secundum, xxx etiam cubitis alta; 
tertia, usque ad tertium solarium, quod erat tectum templi non cameratum, sed planum, altitudinis XL 
cubitorum. Quodlibet autem solarium habebat in circuitu exterius unum deambulatorium, et ista ambulatoria, 
secundum magistrum in historiis, dicuntur pinnacula, super quorum unum Christum statuit diabolus, et forte 
in eminentiori, vel forte inferiori, ubi Scribae et sacerdotes alloquebantur populum, exponendo Legem 
Domini. Et nota, secundum Glossam, quod in eo loco diabolus Christum de vana gloria tentabat, in quo 
multos per vanam gloriam in cathedra doctorum deceperat» (VCC, 111b-112a). Pseudo-Crisòstom, Opus 
imperfectum in Matthaeum, 5 (PG 56, col. 665). Els fragments citats de la Glossa ordinaria d’Anselm de 
Laon pertanyen a Enarrationes in evangelium Matthaei, c.IV. (PL 162, cols. 1273B-C i 1273D-1274A, 
respectivament). La font del fragment de sant Gregori és Homiliae in evangelia, l.I, homilia XVI (PL 76, col. 
1135C).  |  - Pensà ... maravella]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Cogitabat quod si per aera 
volando sine laesione descenderet, Filius Dei esset; suasitque ut deorsum se mitteret, ut sic cadendo et non se 
laedendo, homines mirarentur, et ipsum tanquam Dei Filium reverentur, et inde occasionem inanis gloriae 
assumeret, cum omnis civitas laudaret eum, et magnificaret» (VCC, 112a).





maligne, que de la gràcia nos consella que·ns derroquem en la culpa! Als qui engana lo 
diable, ab tot son poder treballa que del cel los derroque y profundament cayguen, 
recordant que algú no pot més profundament que ell caure. És propi del diable los qui 
stan drets fer-los caure, axí com és propi de la divina clemència los qui jahen per culpa 
fer que·s leven per gràcia.

Dient lo diable al Senyor que·s lance manifestament se mostra que no té poder sobre 
l’ome que derrocar lo puga, si ell per lo franch arbitre no·s lança. A tots derrocar desija, 
però si l’ome no·s derroca, no té poder que derrocar lo puga.

Y per ço no diu al Senyor: «Yo·t derroque», mas: «Tu mateix te derroca.» Diu sant 
Crisòstom: «Clarament podem veure que, puys tenim franch arbitre hi la divina gràcia, 

que no·ns desempara, que si cahem és per nostra culpa. A ell temptador maligne toca 
que·ns tempte, y a nosaltres que observant los divinals preceptes a ell vençam, y les sues 
astúcies.»

[13. COM  EL DIABLE AL·LEGA  L’ESCRIPTURA  ERRÒNIAMENT  I 
INCOMPLETA]

Y perquè·l Senyor en la temptació primera li respòs ab la Scriptura Sacra, per lo 
semblant ell la Scriptura Sacra al·lega, perquè ab auctoritat la sua pestífera persuasió 

aprove, dient: «De tu ha scrit lo psalmista que Déu ha manat als àngels, perquè·s poria 
fer que les pedres {87b} als teus peus fessen alguna offensa, que en alt te leven, te 
guihen e sens alguna lesió te conserven.»

 derroquem] derroquen B. Seguim V.  |   derrocar] derrocat B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   culpa] 
culga V. Seguim B.  |   a] om. B. Seguim V.  |   auctoritat] auttoritat B. Seguim V.

- De ... conserven] Mt 4, 6.  |  16-18 Déu ... conserven] Sl 90, 11-12: Quoniam angelis suis mandavit de te, 
ut custodiant te in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. 
Psalteri: «Perquè ha manat de tu als seus àngels, que ·t guarden en totes les tues carreres. En les mans te 
portaran, perquè per ventura no prenga lesió lo teu peu encontrant en la pedra» (López Quiles 1985: 104).

- los ... gràcia]  Corella tradueix interpretativament el text llatí: «jacentes sursum erigere» (VCC, 112a).  |  
- Dient ... lança]  Cfr. amb el text llatí, que recull les paraules del dimoni en estil directe: «Dicens autem: 
Mitte te deorsum, infirmitatem suam manifestat; quia nemini potest nocere, nisi ipse deorsum se miserit» 
(VCC, 112a).  |  - Y ... astúcies]  Font no localitzada.  |  - perquè ... aprove]  Cfr. amb el text llatí: «et hoc 
non ut virtutes construat et doceat, sed ut errores ingerat, et fallat» (VCC, 112a).   |   conserven]  Om.: «Manus 
Angelorum dicitur hic potestas eorum duplex, scilicet: potestas servandi a malo, et promovendi ad bonum; ita 
quod prima est sinistra, secunda dextra» (VCC, 112a).





Diu sant Jerònim: «Aquesta auctoritat no és al prepòsit, car no s’entén de Jesús, Déu 
y Senyor nostre, mas de qualsevol just home. Al Senyor no·l porten los àngels, ans ell 
sosté y porta ab la virtut de la sua paraula los àngels, creatures sues».

És, donchs, de aquesta auctoritat la verdadera intel·ligència que la divina bondat als 
àngels mana que guarden al just home que no cayga en mortal culpa. Y aquestes sacres 

paraules nos mostren que tenim àngels custodis, y per la sua custòdia no devem per 
vana hi damnosa confiança derrocar-nos de la gràcia.

Al·lega lo diable mal la Scriptura, al·legant per lo Senyor lo que·s diu per nosaltres; e 
si per lo Senyor volia que·s degués entendre, devia al·legar les paraules complides, 
dient: «Sobre l’aspis y sobre lo basalís serà la tua via, y lo leó y lo drach davall los teus 

peus calcigant tendràs subjectes.» És leó, aspis y drach lo diable, al qual venç lo Senyor 
y calciga. Callà lo diable astut y superbo aquelles paraules de la Sacra Scriptura que la 
sua dejectió declaraven.

[14. DE LA PROHIBICIÓ DE TEMPTAR  A DÉU]
Respon lo Senyor, y axí la sua resposta tempra que·l diable saber no puga lo que 

volia, ans en lo dubte que tenia si era Fill de Déu stiga. No tardà, donchs, lo Senyor en 

semblants paraules respondre: «Scrit és: “No temptaràs al Senyor Déu teu.” Aquest 

 sant] sact B. Seguim V.  |   davall] devall B. Seguim V.

- ell ... sues] He 1, 3: qui cum sit splendor gloriae, et figura substantiae ejus, portansque omnia verbo 
virtutis suae, purgationem peccatorum faciens, sedet ad dexteram majestatis in excelsis.  |  - Sobre ... 
subjectes] Sl 90, 13: Super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem. Psalteri: 
«Sobre lo aspis e sobre lo basalís acaminaràs, e trapijaràs lo leó e lo drach» (López Quiles 1985: 104).  |  
 Scrit ... teu] Mt 4, 7: Ait illi Jesus: Rursum scriptum est: Non tentabis Dominum Deum tuum. Veg. també Lc 
4, 12.

- Diu ... sues]  Sant Jeroni, Translatio homiliarum XXXIX Origenis in evangelium Lucae, ad Paulam et 
Eustochium, homilia XXXI: De tertia tentatione Salvatoris, c.IV. (PL 26, col. 0287D).  |   sues]  Om.: «nec 
indiget Angelorum auxilio, qui major est Angelis» (VCC, 112a). A continuació, Corella omet el passatge 
següent: «Est ergo auctoritas illa, secundum Glossam, sic exponenda, quod Angelis suis administratoriis 
spiritibus Deus mandavit de te, viro justo, quicumque sis; ut tollant te in manibus suis, id est, auxiliis suis 
sustollant, et ita custodiant te, ne forte offendas pedem, id est, mentem vel affectum mentis, ad lapidem, id 
est, ad aliquod offendiculum peccati. Lapis enim dicitur quasi laedens pedem, unde omnis peccati et ruinae 
occasio, ad quam potest offendi affectus mentis, nomine lapis intelligitur» (VCC, 112a-b). El fragment citat 
de la Glossa ordinaria d’Anselm de Laon pertany a Enarrationes in evangelium Matthaei, c.IV.  (PL 162, 
cols. 1274A-B).   |   aspis]  Àspid, petita serp verinosa (DCVB, s.v. aspis).   |  basalís]  Basilisc, animal fabulós, 
al qual el poble atribueix una forma mixta de serp i de gall i la propietat de matar amb la ullada (DCVB, s.v. 
basalís).  |  - Callà ... declaraven]  Cfr. amb el text llatí: «ideo partem Scripturae quae pro se facit tanquam 
superbus inducit, partem vero quae contra se est tanquam astutus dimittit» (VCC, 112b).  |   declaraven]  A 
continuació, Corella omet: «Nam de Angelorum auxilio quasi ad infirmum loquitur, de sui conculcatione 
quasi tergiversator tacet» (VCC, 112b).  |  - Respon ... stiga]  Cfr. el començament d’aquest apartat del text 
llatí amb la traducció de Corella, que omet la citació inicial de sant Jeroni: «Sed et hic auctoritate Scripturae 
adversarius devincitur, et sua intentione frustratur, secundum Hieronymum. In omnibus his tentationibus 
diabolus hoc agit, ut intelligat si Filius Dei sit; sed Dominus responsionem sic temperat, ut eum ambiguum 
relinquat» (VCC, 112b). La citació de sant Jeroni, que no està ben delimimada en l’ed. Rigollot, ja que en 
realitat comença amb In omnibus his tentationibus..., pertany a Commentariorum in evangelium Matthaei ad 
Eusebium libri quatuor, l.I (PL 26, col. 0032A).





manament és donat a tots los hòmens. Yo só home, puch devallar sens perill de cors y de 
ànima. Per què·m dius que de alt me lance temptant a Déu, procurant-me yo perill sens 
causa?».

En moltes maneres algú a Déu tempta: explorant la sua potència, experimentant la 
voluntat sua, inquirint la sua sapiència, experimentant lo que ell mana. Totes aquestes 

coses deu squivar l’ome quand rahó y prudència lo que ha mester li mostra. Hi tenim 
exemple que no·ns oblidem segons consell y prudèn- {87c} cia provehir en qualsevol 
negoci, hi és temptar a Déu si volem experiència, sperant que y proveheixca la potència 
divina.

Diu sant Agostí: «Aquell qui podent squivar lo perill no se’n guarda, més tempta a 

Déu que en ell spera»; que, ab tot que·l Senyor omnipotent pogués y pot totes coses, dix 
als seus dexebles: «Si en una ciutat vos persegueixen, fogiu en altra.» Y axí, primer fogí 
ell y stigué en Egipte. Y per ço la provació de l’encés y cremant ferro per lo dret 
canònich és prohibida. Però quand defall rahó, consell hi prudència, y l’ome lo que deu 
fer ignora, devotament, ab ferma fe y sperança recórrega a la divina potència, a la pietat 

y clemència, y aquell parlar del Paralipòmenon parle, dient: «Senyor, com ignoram què 
devem provehir en les necessitats nostres, una sola cosa tenim certa: que a tu endrecem 
los ulls nostres.»

[15. COM  S’HA DE  VÉNCER EL DIABLE AMB  PACIÈNCIA]

Podia lo Senyor devallar per los grahons de la scala, y no li freturava experimentar la 
divina potència. Diu sant Crisòstom: «Considera com lo Senyor sens algun moviment, 

ab quina mansuetut y modèstia, al·legant les Scriptures a Lucifer torna resposta, donant-

 temptant] temptat B. Manca l’abreviatura nassal. Seguim V.  |   provehir] proverbia B. Seguim V.  |   sant] 
sanct B. Seguim V.  |  squivar] squinar B. Seguim V.  |   consell] conseill B. Seguim V.  |   ulls] uls B. Seguim 
V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

 Si ... altra] Mt 10, 23: Cum autem persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam. Amen dico vobis, non 
consummabitis civitates Israel, donec veniat Filius hominis.  |  - Senyor ... nostres] 2Cr 20, 12: Deus 
noster, ergo non judicabis eos? in nobis quidem non est tanta fortitudo, ut possimus huic multitudini resistere, 
quae irruit super nos. Sed cum ignoremus quid agere debeamus, hoc solum habemus residui, ut oculos 
nostros dirigamus ad te.

- Yo ... causa]  Cfr. amb el text llatí: «ego autem homo sum, et aliter possum descendere, quam per 
jactantiam me praecipitare, et ideo nolo Deum tentare» (VCC, 112b).  |  - Hi ... divina]  Cfr. amb el text llatí: 
«Unde hic est argumentum, quod quandocumque homo habet aliquid quod potest facere secundum viam 
humanae rationis, vel consilii, vel auxilii, ad evadendum pcriculum, non debet illud omittere, quaerendo 
divinum experimentum» (VCC, 112b).  |  - Diu ... spera]  Sant Agustí, De civitate Dei contra paganos, 
l.XVI, c.XIX (PL 41).  |  - Y ... prohibida]  Cfr. amb el text llatí: «Et propter hoc probatio ferri candentis et 
monomachiae, id est, duelli, tanquam illicita prohibentur in jure» (VCC, 112b).  |  - devotament ... nostres]  
Cfr. amb el text llatí: «tunc secure ad Dei potentiam se convertat, et suae providentiae committat, non 
tentando, sed devote confitendo, quia sic nonest dicenda tentatio» (VCC, 112b). Notem, per tant, que la 
citació de Paralipòmenon (2Cr 20, 12) és una addició de Corella.  |  - y ... potència]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 112b).  |  -, Diu ... vençre]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 13, 3 (PG 57, col. 
211).





nos exemple que ab pacient tol·lerància, y no ab senyals de nostra glòria, devem les 
temptacions y les adversitats vençre. Y axí deus tu apendre, com algun mal home, qui 
per mala vida és tornat diable, te persegueix hi·t contrasta, respon en l’estil y paraules 
que·l Senyor parlà; aprén lo seu lenguatge, perquè sies de la sua pàtria».

Moralment, a molts leva en alt lo diable, perquè aprés los derroque hi·ls done major 

cayguda. Puja’ls sobre lo temple en bisbats y prelatures, y aprés los empeny en 
nefandísim[e]s culpes, en les quals no foren cayguts si en les valls y en lo pla de 
humilitat stiguesen. Puja en alt la garça la nou perquè la lançe hi·s trenque, y axí lo galló 
menjar puga; y lo qui luyta, al qui derrocar treballa, si pot de terra en alt lo leva. En los 
monts de Gelboé caygueren y moriren los forts de Israel: Jonathàs y lo rey, son pa- 

{87d} re. Diu sanct Agostí: «Quand lo loch és més alt, major perill menaça.»

[16. DE  LA TERCERA TEMPTACIÓ : AVARÍCIA]

Y per lo que lo Senyor no mostrà alguna cosa de la divinitat sua, stimà lo diable que 
solament era home, y delliberà que·l temptàs altra vegada. Y axí com lo havia portat 
sobre la altitud del temple, lo portà sobre una excelsa montanya, qui stà dos millers de la 
Quarantena, a la part de Galilea. Axí com en lo desert, hon hi ha fam, lo temptà de gola; 

sobre la altitud del temple, de vanaglòria; en la montanya, de hon les coses temporals 

 temptacions] temptacons B. Seguim V.  |   per] la add. B. Seguim V.  |   hi·ls] hi·lls B. Seguim V.  |   qui] que B. 
Seguim V.  |  terra] terre B. Seguim V.  |   loch] coch B. Seguim V.  |   home] hume B. Seguim V.  |   de 
vanaglòria] una glòria B. Seguim V.

 lo ... montanya] Mt 4, 8: Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum valde: et ostendit ei omnia 
regna mundi, et gloriam eorum.

 y ... glòria]  Cfr. amb el text llatí: «non per signa, superari; nihilque ad ostentationem nostri, atque ad amorem 
facere gloriando» (VCC, 112b).  |  - Y ... pàtria]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Et iterum: 
“Aspice autem quomodo non turbatus est Dominus, imo de Scripturis humillime cum iniquo disceptat, et 
conformeris Christo pro posse. Novit diabolus arma Christi, quibus succubuit. Ex mansuetudine eum cepit, ex 
humilitate devicit; tu quoque cum videris hominem effectum diabolum, et tibi obviantem, eo modo devincas. 
Doceas animam tuam formare, os concedens ori Christi. Sicut enim cum Romanus forsitan residet judex, non 
exaudiet responsum ignorantis eo modo loqui, sic et Christus nisi suo modo loquaris non exaudiet te, nec 
vocabit te” haec Chrysostomus» (VCC, 112b-113a). Font no localitzada.   |  - En ... re]  Cfr. amb el text 
llatí: «In montibus enim Gelboe ceciderunt fortes Israel» (VCC, 113a). La mort en la batalla de Guilboa de 
Saül, rei d’Israel, i dels seus fills Jonatan, Abinadab i Malquixua, cèlebres per la seua fortalesa, apareix 
relatada en 1Sa, 31.  |   Diu ... menaça]  Sant Agustí, Regula ad servos Dei, De obedientia praeposito 
exhibenda (PL 32).  |  menaça]  A continuació, Corella omet la traducció d’aquest passatge de sant Joan 
Crisòstom, que pertany en realitat a Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 5 (PG 56, cols. 669-
670): «Et, secundum Chrysostomum, praelatos subversit elatio; ideo ad talem locum Dominus se assumi 
permisit, nec tamen ibi diabolo consensit, ut in talibus locis positi, diabolo resisterent; supra pinnacula templi, 
etiam diabolus hominem statuit quo se ceteris meliorem aestimet, et per falsam humilitatem deorsum se 
mittat» (VCC, 113a).   |  - Y ... vegada]  El text llatí atribueix aquest fragment a sant Bernat de Claravall: 
«Ex tunc ergo, secundum Bernardum, quia Dominus nihil ostendit divinitatis, arbitratus hostis eum esse 
hominem, tentavit eum tertio ut hominem» (VCC, 113a). Font no localitzada.  |   Galilea]  Om.: «ut scilicet 
locus congruat tentationi» (VCC, 113a).  |   temple]  Om.: «ubi cathedra est doctorum» (VCC, 113a).





mirar se poden, lo temptà de avarícia. Hi de allí, tots los regnes del món y la glòria de 
aquells li mostrà en hun moment, diu lo evangelista, que brevitat de temps significa. És 
moment la quarantena part de una hora. Diu «hun moment» lo evangeli per mostrar que 
les coses temporals són breus, y prestament se miren, y prestament passen, y prestament 
se perden.

Tots los regnes del món en breu temps y paraules li senyala, li promet e li mostra, 
dient: «Tots los regnes y senyories són mies; als qui yo vull los done. Rey te faré 
universal de tota la terra, si cahent y prostrat me adores.»

Diu sanct Crisòstom: «Alguna cosa no fa més l’ome subjecte al diable que dels béns 
temporals cupiditat y avarícia.» Diu sant Gregori: «O, insensat Lucifer, com la superba 

malícia lo enteniment te cega: los regnes de la terra promets al qui dóna als seus elets 
los Regnes de la celestial glòria! O, miserable, pobre, que no tens sinó pena y culpa, y al 
qui ha fet a tu, y tot lo que li mostres, promets que li donaràs universal senyoria si a tu, 
creatura sua, per culpa tua sútzia, abominable, adora! Tu ments, y no és maravella, que 
est falsiós y pare de falsia; tu est caygut del cel en la terra ab tots aquells qui a tu 

adheriren. És lo treball teu que·ls hòmens cahent en culpa no·s leven ni pugen al cel, 
d’on és stada la tua eterna, irreparable cayguda.»

 evangelista] evangelesta B. Seguim V.  |   yo] yo·n B. Abreviatura nassal sobrera. Seguim V.  |   sant] sanct B. 
Seguim V.  |   qui] que B. Seguim V.  |  ha] a B. Seguim V.  |  y] a add. B. Seguim V.  |   falsia] falcia B. Seguim 
V.  |   adheriren] adherien B. Seguim V.

- Tots ... adores] Mt 4, 9: et dixit ei: Haec omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me.

- Hi ... perden]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella, que omet les diverses interpretacions 
de la forma ostendit que ofereix en aquest punt Ludolf: «Et ostendit ei omnia regna mundi, non ea quae 
nesciebat indicando, sed, secundum Chrysostomum, ostendit ei ac si aliquis in loco excelso positus manum 
extenderet dicens: Ecce ex illa parte est Africa, ex illa Palaestina, ex illa Graecia, ex illa Italia et hujusmodi. 
Vel, ostendit, id est, exposuit et narravit ei in momento et in brevibus omnia regna mundi, id est, omnium 
regnorum pompam, et gloriam ac magnitudinem, vel omnia concupiscibilia in mundo, sicut sunt divitiae, 
deliciae, et honores, ut quasi spciosa et delectabilia suaderet, et vel sic eum sibi subjiceret. Momentum est 
decima pars puncti, vel quadragesima pars horae, punctus enim quarta pars horae est; per hoc ergo 
significatur brevitas vel transitus bonorum temporalium mundi hujus» (VCC, 113a). El fragment inicial 
d’aquest passatge, atribuït a sant Joan Crisòstom, sembla una reformulació a partir de Pseudo-Crisòstom, 
Opus imperfectum in Matthaeum, 5 (PG 56, cols. 667), en què s’esmenten les ciutats de Roma i Alexandria. 
Cfr. la mateixa citació en Iacopo da Varazze, Sermones aurei, Dominica in Quadragesima, 1 (Robert Clutius, 
ed., Viena-Cracòvia, 1760), en què també apareixen referits altres topònims, en bona part coincidents amb els 
de la VCC: «Primo secundum Chrys. ostendit ac si aliquis in loco excelso positus manum extenderet, dicens: 
Ecce ex illa parte est Italia, et ex illa Grecia, et ex illa Africa».  |   perden]  A continuació, Corella omet aquest 
fragment de sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.IV (PL 15, cols. 1620A-B): «Unde 
Ambrosius: «Bene autem in momento temporis secularia et terrena monstrantur, non enim tam conspectus 
celeritatis indicatur, quam caducae fragilitas potestatis exprimitur. In momento enim cuncta illa praetereunt, et 
saepe honor seculi abit antequam venerit» (VCC, 113a).  |  - Tots ... adores]  Cfr. amb el text llatí: «Et 
tentavit eum de avaritia Dominum omnium, ex arrogantia et jactantia promittens mendaciter, quae dare non 
poterat, et dicens: Haec omnia tibi dabo, et te Regem faciam, si cadens, tanquam inferior, adoraveris me, 
tanquam superiorem, quod vere esset cadere, et diabolo se subjicere» (VCC, 113a).  |  - Diu ... avarícia]  
Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 13, 4 (PG 57, col. 212).  |  - Diu ... cayguda]  Cfr. la 
traducció amplificada de Corella amb l’original llatí, que atribueix aquest fragment a sant Joan Crisòstom: 
«Et iterum: “Regna mundi promittit illi, qui regna coelorum credentibus praeparavit; gloriam seculi pollicetur 
ei, qui Dominus est gloriae coelestis; spondet se universa dare qui nihil habet, ei qui omnia possidet; ab eo se 
jubet adorari in terra, quem Angeli et Archangeli adorant in coelo” haec Chrysostomus» (VCC, 113a-b). Font 
no localitzada.





Diu sant Crisòstom: «Considera de Lucifer la supèrbia antiga: axí com vol- {88a} gué 
ésser semblant a Déu en lo principi, axí ara volia usurpar-se la adoració que sol a Déu 
sguarda.»

[17. DE  LA GLÒRIA DEL MÓN I DE  L’AMBICIÓ]

Fon la fi de aquesta temptació idolatria, hi lo principi avarícia. Diu lo Apòstol: «És la 
avarícia servitut de les idoles.» Hi lo diable puja en la montanya de riquees hi honors 

mundanes al qui vol profundament fer caure, hi servitut hi adoració demana de aquells 
qui les desigen; hi açò deuen tenir en la pensa aquells qui en alt pujar volen. Scolta lo 
Senyor e mira lo que Sathanàs parla del món hi de la sua pomposa glòria sens algú 
moviment de concupiscència, axí com lo metge mira del malalt la malaltia, tenint ell 
sanitat perfeta.

Diu sant Ambròs: «Tota potestat és de Déu, però desijar la potestat és del diable. La 
potestat no és mala, però és mal aquell qui la desija, hi en pena que l’à desijada, com la 
posseheix, mal ne usa.»

 qui] que B. Seguim V.  |  volen] velen B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- És ... idoles] Ef 5, 5: Hoc enim scitote intelligentes: quod omnis fornicator, aut immundus, aut avarus, quod 
est idolorum servitus, non habet haereditatem in regno Christi et Dei.

- Diu ... sguarda]  El traductor valencià atribueix erròniament aquest passatge a sant Joan Crisòstom, en 
confondre la fórmula de conclusió «haec Chrysostomus» (VCC, 113b), que tanta la citació anterior. Cfr. amb 
el text llatí, que atribueix el fragment a la Glosa ordinaria d’Anselm de Laon, Enarrationes in evangelium 
Matthaei, c.IV (PL 162, col. 1274D): «Ubi et Glossa: “Ecce antiqua diaboli superbia: sicut enim in principio 
voluit se similem Deo facere, ita nunc volebat divinum cultum sibi usurpare”» (VCC, 113b).  |  - Hi ... volen]  
Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Considerandum etiam quod gloria mundi, quae cum 
mundo peritura est, in monte et in supercilio demonstratur, et diabolus hominem ducere ad montem nititur, ut 
corruat et ei subjiciatur, suadens ut serviat ei negligens justitiam Dei, a cujus servitio liberet nos Christus pro 
nobis tentatus et passus. Dominus autem ad campestria et humilia descendit, ut diabolum humilitate 
superaret» (VCC, 113b).  |   perfeta]  Om.: «Cum ergo volueris fieri magnus et altus, et ante oculos mentis ista 
proponis, scito quod diabolus tibi regna mundi ostendit, quae si consequi volueris, necesse est ut, procidens 
diabolum adores, quia adoratus diabolum ante corruit, et nunquam sine casu diabolus adoratur» (VCC, 
113b).  |  - Diu ... usa]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge  
de sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.IV (PL 15, col. 1621C i 1620C): «Unde 
Ambrosius: “Habet enim ambitio domesticum periculum, et ut dominetur aliis prius servit, et curvatur 
obsequio, ut honore donetur, et dum vult esse sublimior, fit remissior. Omnis quidem potestas, et ordinatio 
potestatum a Deo est, sed a malo potestatis ambitio; nec est potestas mala, sed is qui male utitur potestate. 
Docemur ergo ambitionem despicere, eo quod diabolicae subjacet potestati” haec Ambrosius» (VCC, 113b).





[18. COM S’HAN  DE TOLERAR LES INJÚRIES PRÒPIES, PERÒ NO LES 
COMESES A DÉU]

Diu sant Crisòstom: «Pacientment sofferí lo Senyor les temptacions diabòliques, però, 
quand lo diable volgué usurpar la honor divina, enfelloní’s lo Senyor y respon que se’n 
vaja, dient: “Vés-te’n, Sathanàs; vés-te’n de mi a les eternes penes. Fins ara he 
comportat les tues malignes astúcies; ara ja no és hora la tua supèrbia comporte, que vol 
usurpar la honor divina.”» De ací prenem exemple que pacientment comportem les 

nostres injúries, hi les del Senyor no solament comportem les nostres orelles les ogen.
Diu sant Jerònim: «No stimem que sia una sentència la que diu lo Senyor a Pere: 

“Vés aprés de mi, Sathanàs”, quasi dient: “Tu, Pere, est Sathanàs, que contrastes a la 
voluntat mia, que vaig a morir per rembre natura humana. Vine aprés de mi, hi segueix-
me en la creu hi en lo martiri.” Diu al diable: “Vés-te’n, Sathanàs”; sens alguna condició 

diu que se’n vaja, quasi dient: “Vés-te’n a les infernals flames, que stan apparellades per 
a tu hi per als teus condamnats àngels.”»

Al·lega més lo Senyor la Scriptura Sacra, dient: «Scrit és: lo Senyor Déu {88b} teu 
adores, hi a ell sol serveixques», quasi dient: «Scrit és y manat a tots los hòmens: lo 
Senyor de totes les creatures, per omnipotència; Déu, que per la sua bondat les ha 

creades; teu, que special és de les racionals creatures a imatge sua formades; a ell sol 
deuen adorar hi colrre per fe, caritat hi sperança, hi a ell deuen servir de servitut latria.»

 sant] sanct B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   Sathanàs] Sothanàs B. Seguim V.  |   Scrit] Strit B. 
Seguim V.

- Vés-ten ... divina] Mt 4, 10: Tunc dicit ei Jesus: Vade Satana: Scriptum est enim: Dominum Deum tuum 
adorabis, et illi soli servies.  |   Vés ... Sathanàs] Mc 8, 33: Qui conversus, et videns discipulos suos, 
comminatus est Petro, dicens: Vade retro me Satana, quoniam non sapis quae Dei sunt, sed quae sunt 
hominum. Veg. també Mt 16, 23.  |  - Scrit ... serveixques] Mt 4, 10.

- Diu ... ogen]  Cfr. amb el text llatí la traducció resumida de Corella, que fusiona dos fragments de sant 
Joan Crisòstom: «Sed et hic homicida ille succubuit, et Dominus, et victor auctoritate divina comminatus eum 
abjecit et abscedere jussit, dicens: Vade et recede a me, scilicet in ignem aeternum, Satana, qui veritati et 
hominum saluti adversaris. In quo, ut ait Chrysostomus, finem tentandi diabolo ponit, ne progrediatur ulterius 
tentans. Continuo enim illum in fugam vertit, neque aliis jam eum per semetipsum tentationibus appetiit. Ubi 
etiam docemur proprias injurias portare, sed nullo modo Dei injurias tolerare. Unde idem Chrysostomus: 
«Christus, cum passus fuisset tentationis injuria, dicente sibi diabolo: Si Filius Dei es, mitte te deorsum, non 
est turbatus, nec diabolum increpavit. Nunc autem quando diabolus Dei sibi usurpavit honorem dicens: Haec 
omnia tibi dabo si, cadens, adoraveris me, exasperatus est et repulit eum, dicens: Vade, Satana, ut nos illius 
discamus exemplo nostras quidem injurias magnanimiter sustinere, Dei autem injurias neque usque ad 
auditum sufferre; quoniam in propriis injuriis esse quempiam patientem laudabile est, injurias autem Dei 
dissimulare nimis impium est» (VCC, 113b). Els dos passatges atribuïts a sant Joan Crisòstom provenen en 
realitat del Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 5 (PG 56, col. 668).  |   hi ... ogen]  Passatge 
de difícil comprensió. Cfr. amb el text llatí: «Dei autem injurias neque usque ad auditum sufferre» (VCC, 
113b); és a dir, ‘no hem d’accedir ni tan sols a escoltar les injúries fetes contra Déu’.  |  - Diu ... àngels]  
Sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium, l.I (PL 26, cols. 0032D-0033A).  |  
- quasi ... martiri]  Cfr. amb el text llatí la interpretació que Corella ofereix de les paraules dirigides per 
Jesucrist a sant Pere segons Mc 8, 33 i Mt 16, 23: «id est, sequere me qui contrarius es voluntati meae» (VCC, 
113b).  |  - Scrit ... serveixques]  Notem que Corella ofereix primer aquest verset de l’evangeli de Mateu 
(Mt 4, 10) i posteriorment ens n’ofereix la glossa; en el text llatí, en canvi, el verset barrejat directament amb 
la glossa.  |   que ... formades]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 113b).





Diu sant Agostí: «No·ns veda lo Senyor per aquestes paraules la servitut y honor a les 
potestats temporals deguda», però no de aquella latria, que sol a Déu és pròpia, la qual, 
si la oferim a deguna creatura, cometem aquell nefandíssim crim de idolatria. Diu Beda: 
«Dient Sathanàs al Senyor: “Si prostrat en terra me adores”, podia lo Senyor respondre: 
“No dech yo adorar a tu, mas deus tu adorar a mi.” Però no volia lo Senyor que la sua 

divinitat conegués lo diable.»

[19. DE  L’ORDRE  DE  LES TEMPTACIONS I  DE  LA MANERA DE  VÉNCER-
LES]

De aquestes diabòliques temptacions devem pendre exemple com lo diable en los 
menors peccats comença, hi aprés als més greus puja, hi en los gravíssims acaba. Hi per 
ço, és mester ab gran sforç hi prudència res[is]tir a les sues temptacions en lo principi. 
Diu sant Jerònim: «Té la serpent antiga Sathanàs cap, cors y coha. És lo cap quand la 

sua temptació scoltes, lo cors quand lo consentiment hi dónes, coha quand ho poses en 
obra. Hi per ço és mester en lo principi virilment li contrastes.»

 sant] sanct B. Seguim V.  |   divinitat] divinitta B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- Diu ... deguda]  Sant Agustí, De civitate Dei contra paganos, l.X, c.III (PL 41, col. 0281).  |  - però ... 
idolatria]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que atribueix aquest raonament a Beda el 
Venerable: «Et secundum Bedam, jubemur hic soli Deo servire servitute latriae, quae soli divinitatis cultui 
debetur, unde et hi qui hanc idolis impendunt, idololatrae nuncupantur; sed ab Apostolo jubemur per 
charitatem invicem servire servitute duliae, quae communis est, sive Deo, sive homini, sive cuilibet rerum 
naturae» (VCC, 113b-114a). Cfr. el text de Ludolf amb el de les dues obres de Beda d’on sembla que té 
origen: In Matthaei evangelium expositio, l.I, c.IV (PL 92, cols. 0020C-D) i In Lucae Evangelium expositio, 
l.I, c.IV (PL 92, cols. 0368D-0369A).  |  - Diu ... diable]  Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, 
l.I, c.IV (PL 92, cols. 0368C-D) i Homiliae, l.III, homilia XLI: In dominica prima Quadragesimae (PL 94, 
col. 0358D).  |  - podia ... diable]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «e contrario audivit quod ipse 
magis adorare debeat eum Deum et Dominum suum, quasi sibi diceret: Non ego te, sed tu me debes, ut 
Deum, adorare. Sed adoratio diaboli subjectionis est, non devotionis» (VCC, 114a).  |   acaba]  Om.: «Incepit 
enim a tentatione levi, quando tentavit eum de gula, quae tentatio levis est maxime tempore famis, et finaliter 
post alias pervenit ad gravissima, quando tentavit eum de idololatria. Vicit autem Christus ipsas tentationes, 
eis in suis principiis obviando. Nam mox cum diabolus tentationes inferebat, Christus eas repellebat» (VCC, 
114a).  |  - Diu ... contrastes]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Nam, ut dicit 
Hieronymus: “Lubricus est serpens antiquus, et nisi capite teneatur, totus statim illabitur. Habet enim serpens 
infernalis caput, scilicet malam suggestionem; habet corpus, scilicet consensum; habet caudam, scilicet operis 
consummationem. Ubi autem ponit caput suggestionis, statim ponit corpus consensus; et ubi ponit corpus 
consensus, statim ponit caudam operis; et ideo in suo capite, id est, in sua suggestione est conterendus; et tunc 
nocere non poterit, nec quantum ad corpus, nec quantum ad caudam, quia, amputato capite suggestionis, tota 
est contracta vis serpentis infernalis”.» (VCC, 114a). Nom hem pogut localitzar la font de la citació de sant 
Jeroni.





[20. COM  EL  DIABLE  ES RETIRA  FUGINT]

Coneixent Lucifer que lo Senyor lo conexia, y que les sues iniques astúcies algun loch 
no trobaven, «dexà lo Senyor», diu lo evangelista, que vol dir que s’apartà hi cessà de 
les sues temptacions iniques, confús y vençut per aquella hora. Però aprés fort temptà lo 
Senyor hi l’impugnà ab los seus ministres, sacerdots, fariseus hi bisbes, procurant la sua 
mort dolorosa, stimant que si ab promeses de prosperitats no l’havia pogut vençre, que 

ab adversitats lo porien vençre los seus ministres.
Poria subtilment hi piadosa demanar alguna ànima devota com era tan insen- {88c} 

sat hi foll Lucifer, que hun home sol, desacompanyat, axí com ell se mostrava, digués 
que tots los regnes del món eren sots lo seu domini; y encara, com li dix que·s lançàs del 
més alt del temple, que par que semblança de rahó alguna no l’acompanyava per a dir 

tals paraules. Ací podem fàcilment respondre que al diable, serpent antiga verinosa, li 
basta que la voluntat nostra hun poch, per poch que sia, del seu mortal verí guste; y axí, 
li bastara que l’humil Senyor y benigne li tornàs resposta: «Com se pot fer que tu sies 
senyor de tants regnes?», y que dient tals paraules apetís y desijàs lo que·l diable li 
prometia, que tantost la cobdícia de les coses promeses li cegara lo arbitre, que·l diable 

semblant als alquimistes li donara entendre lo que volia.
Y axí, per lo semblant, a la segona qüestió podem respondre que stimà Lucifer que 

portant per l’ayre lo Senyor se elevaria en vanaglòria, la qual lo juhí li obfuscaria per a 
creure lo que li deya. Axí decebé a nostra primera mare, fent-li creure que axí com a 
Déu seria. Perquè, axí com li parlà dient per què tenia manament de no menjar 

líberament de totes les fruytes, axí com si fos cativa y serventa, tantost se elevà en 
supèrbia, la qual obfuscà la sua pensa, que tantost pogué a les sues falses paraules 
creure. Hi de ací prenem saludable exemple que a les paraules que de si són males gens 
no y abandonem les orelles.

Hi tornant a la letra evangèlica, diu sant Crisòstom: «No per obediència se’n partí lo 

diable, mas la divinitat del Senyor, y lo Sperit Sant que en ell habitava expel·lí a Lucifer 

 desacompanyat] descompanyat B. Seguim V.  |   semblança] semblanca B. Seguim V.  |   apetís] apetits B. 
Seguim V.  |   vanaglòria] una glòria B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   habitava] habitana B. 
Seguim V.

- Coneixent ... evangelista] Mt 4, 11: Tunc reliquit eum diabolus: et ecce angeli accesserunt, et ministrabant 
ei.

- Coneixent ... ministres]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Et consummata, id est, 
superata omni tentatione, ad quam explendam Dominus venerat, Lucifer non inveniens quid ageret, audito 
Dei nomine reliquit eum, quem tamen nunquam tenuit, quia superatus a tentatione cessavit, et recessit ab eo 
tanquam victus et confusus, usque ad tempus; postea enim non tantum dolose tentaturus, sed aperte per 
Judaeos eum et in se et in membris suis impugnaturus advenit, quia appropinquante tempore Passionis 
persecutionem ei per principes sacerdotum suscitavit; non per seipsum solum, sed et per alios, ac per organa 
et instrumenta sua propria, coepit eum impugnare, putans eum mortis timore dejicere» (VCC, 114a).  |  
- Poria ... orelles]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 114a).  |   Hi ... evangèlica]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 114a).  |  25-439,2 diu ... providència]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 5 (PG 56, col. 
668).





per consolació nostra, que puga[m] entendre que no tant com vol tempta lo diable, sinó 
tant com permet la divina providència.»

Diu sant Agostí: «Si tant com vol lo diable temptar podia, no poria star algun just en 
la sua innocència, ni algun pecador en la sua penitència». En aquestes temptacions se 
mostra la cristiana milícia contra los tres vicis, dels quals tots los altres naixen: gola, 

supèrbia, avarí- {88d} cia, entenent per gola qualsevol carnal concupiscència. Diu sant 
Johan en la seua canònica: «Tot lo que és en lo món és carnal concupiscència, supèrbia 
y avarícia.» Contra aquestes tres pestíferes lances és mester nos cubram de tres scuts ab 
la divina gràcia: dejuni contra la concupiscència, oració contra la supèrbia, almoyna 
contra avarícia.

Y pensa, ànima cristiana, que axí com del Senyor se apartà per algun temps lo diable 
hi aprés tornà per los seus ministres en lo tracte de la sua mort y passió dolorosa, axí de 
tu algun temps se aparta, perquè segur stigues y de tu confies, y aprés en la seguretat te 
puga vençre; e si no pot per ell, per los seus ministres, o per tribulacions adverses, o per 
coses pròsperes, aplicant-te males companyies. Y per ço, quand alguna temptació 

havem sobrada, no devem may portar nostra vida segura. Diu Job: «La vida nostra 
milícia és sobre la terra», de la qual ell tenia manifesta experiència.

 sant] sanct B. Seguim V.  |   algun] algnn B. Seguim V.  |   per] om. B. Seguim V.

- Tot ... avarícia] IJn 2, 16: quoniam omne quod est in mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia 
oculorum, et superbia vitae: quae non est ex Patre, sed ex mundo est.  |  - La ... terra] Jb 7, 1: Militia est vita 
hominis super terram; et sicut dies mercenarii, dies ejus.

 providència]  La traducció de Corella omet la part final de la citació de sant Joan Crisòstom: «et si eum 
permittat paulisper tentare ad nostram utilitatem, tamen repellit propter nostram infirmitatem; quia non patitur 
nos tentari ultra quam possumus sustinere» (VCC, 114a).  |  - Diu ... penitència]  Sant Agustí, Enarrationes 
in Psalmos, In psalmum LXI enarratio: sermo ad plebem (PL 36, col. 0743).  |  3-4 en ... penitència]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 114a).  |   entenent ... concupiscència]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 114a).  |  
concupiscència]  Om.: «In his enim tribus est omnium materia delictorum, quorum semina in ipsa origine sunt 
cavenda» (VCC, 114a).  |  6-8 Diu ... avarícia]  Cfr. amb el text llatí: «quia, Joanne attestante, Omne quod est in 
mundo concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum, et superbia vitae» [1Jn 2, 16] (VCC, 114a-b).  |  
 hi ... dolorosa]  Cfr. amb el text llatí: «et tempore Passionis rediens, non in dolo, sed aperte eum impugnavit» 
(VCC, 114b).  |  - e ... experiència]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que s’aparta en aquest 
punt del text de Ludolf i clou la reflexió sobre el continu setge de les temptacions recorrent a Jb 7, 1: 
«Instruimur ergo hic ad  cautelam, quia licet aliquam tentationem superemus, semper tamen diabolum ad 
pugnam paratum invenimus: tempore vero Passionis, omnino victus diabolus, relegatus est in infernum, in 
diebus Antichristi solvendus, secundum Apocalypsim Joannis» (VCC, 114b).  |   experiència]  Om.: «Unde 
Augustinus innuit quod iste tentator fuerit Lucifer primus Angelus, ille superior qui primum hominem 
superaverat; credendus est autem ipse diabolus hominis formam ad horam assumpsisse, in qua Dominum 
circumducere, et ei colloqui posset» (VCC, 114b). Font no localitzada.





[21. DE  LES DIFERÈNCIES ENTRE  LA  TEMPTACIÓ  DE CRIST  I  LES DELS 
SEUS PREDECESSORS , I  DE LES FIGURES DE LA SEUA VICTÒRIA]

Hi tornant a la història evangèlica, diu sant Luch que la temptació segona fon quand 
lo portà en la excelsa montanya. Sant Matheu diu que fon la segona quand lo portà en la 
summitat del temple.

Diu sant Agostí que no sabem qual de aquestes dos fon segona o terça, però és cert 
que totes foren, y açò és verdader senyal de la veritat evangèlica, que solament han 

curat scriure la veritat de la història, poch curant de les altres circumstàncies, e inspirats 
per lo Sperit Sant. No sens causa sant Matheu posa segona la temptació que sant Luch 
scriu que fon terça, perquè de vanaglòria passen los hòmens a desijar riquees, y de 
riquees a vanaglòria, y axí la una és mare y filla de l’altra.

Figurada fon la victòria del Senyor en lo peccat de gola en la ydola de Babilònia, de 

la qual deyen al rey los sacerdots que tant menjava, la qual destrohí Daniel ensemps ab 
los sacerdots qui al rey decebien. Y aprés, hun drach per déu adoraven, lo qual matà 
Daniel donant-li a menjar una gran quantitat de greix pastat ab pèls y pegunta. {89a} La 
victòria de la temptació de supèrbia fon prefigurada per la victòria de David contra lo 

 summitat] sumitat B. Seguim V.  |   sabem] saben B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  sant] sanct B. 
Seguim V.

- Hi ... temple]  Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix diferentment: «Et notandum, quod ordo 
tentationum Christi sic, secundum Matthaeum, positus fuit secundum ordinem tentationum Adae, qui fuit iste: 
In quocumque die comederitis, ecce gula; eritis sicut dii, ecce inanis gloria; scientes bonum et malum [Gn 3, 
5], ecce avaritia, quae non est tantum pecuniae, sed et sublimitatis et scientiae, cum supra modum ambitur» 
(VCC, 114b).  |  - Diu ... laltra]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Secundum vero Augustinum, 
certum nobis non est quae fuerit secunda, et quae tertia. Sed duo Evangelistae varie narrant. Potest ratio 
assignari, quia una tentatio de cupiditate principaliter, alia de elatione; et frequenter contingit quod unum 
vitium ex alio nascitur, et e converso; et ideo Matthaeus praeponit unam, Lucas vero aliam» (VCC, 114b). 
Font no localitzada.  |   laltra]  A continuació, Corella omet el passatge següent de sant Remigi, la font del qual 
no hem pogut identificar: «Unde Remigius: “Ob hoc Evangelistarum hanc iste, illam vero ille praemittit, quia 
inanis gloria, et avaritia ad invicem se gignunt”» (VCC, 114b).  |  - Figurada ... pegunta]  Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «Christus vero diabolum in tentatione gulae superavit, et hoc quondam 
in idolo Belis, et draconis praefiguravit. In Babylone enim idolum Belis pro Deo colebatur, quod multum 
comedere et bibere dicebatur; quod Daniel destruxit, et sacerdotes ejus interemit. Ibidem etiam in spelunca  
draco latitabat, quem gens tanquam Deum aestimabat, cui sacerdos statutis horis cibum offerebat; Daniel 
autem massam de pice et adipe, et pilis confecit, et in os draconis injecit. Quam cum comedit statim est 
eruptus, et sic uterque devorator, et gulosus per Danielem est destructus; et ideo Daniel Christum designavit, 
qui tentationem gulae superavit» (VCC, 114b). Les històries de Bel i del drac, ídols babilonis presentats ací 
com una figuració de Crist, es poden llegir en Dn 14, 1-21 i Dn 14, 22-42.  |  -, La ... Golies]  La 
traducció de Corella es limita a esmentar la figura de la victòria de David sobre Goliat, tot ometent, potser per 
considerar-la innecessària per al lector, l’explicació que sobre aquest passatge, pertanyent a 1Sa 17, ofereix el 
text llatí: «Christus etiam superavit diabolum in tentatione superbiae, et hoc praefiguratum fuit olim in David, 
et nece Goliae. Golias superbissime de fortitudine sua se jactavit, quem David funda ad terram dejecit, et 
proprio gladio interfecit. Golias gigas figuram superbi tenet Luciferi; David autem pastor, qui hunc prostravit, 
Christus est, qui in tentatione superbiae humiliter triumphavit» (VCC, 114b).





superbo Golies. La victòria de la temptació terça, de avarícia, figura David, quand matà 
lo leó y l’onso que li furtaven les ovelles.

[22. DE L’ARRIBADA  DELS ÀNGELS I  DE  LA SIGNIFICACIÓ  DE  LES 
TEMPTACIONS DE  CRIST]

Hi seguint la evangèlica letra, partís del Senyor lo diable, hi acostaren-se los àngels 
perquè·l servissen. Acosten-se los àngels y aconsolen aquells qui les diabòliques 
temptacions vencen.

[23. DELS MOTIUS PER  QUÈ  VOLGUÉ  SER  TEMPTAT  EL  SENYOR]

Volgué lo Senyor éser temptat per moltes causes. La primera, segons sant Gregori, 
que per la sua temptació ne fósem delliures nosaltres. La segona, diu sant Hilari, perquè 
siam cautelosos, que no presumeixcam per gran santedat que de les diabòliques 
temptacions siam delliures. Y per ço, aprés del batisme, volgué que temptàs lo diable, 
per mostrar que major innocència major pugna spera. La terça causa és, segons sant 

Agostí, perquè·ns donàs exemple y aprenguéssem de vençre lo diable. La quarta, diu 
sant Crisòstom, perquè·ns donàs ànimo de vençre, puys ell l’à vençut per nosaltres. La 

 perquè·l] perquè B. Seguim V.  |   sua] om. B. Seguim V.  |  fósem] féssem B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. 
Seguim V.

- partís ... servissen] Mt 4, 11: Tunc reliquit eum diabolus: et ecce angeli accesserunt, et ministrabant ei.

- La ... ovelles]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Tertio, Christus diabolum in 
tentatione avaritiae superavit, quod et David in nece leonis et ursi praefiguravit. Leo et ursus avaritiam 
figurabant, quia auferendo sibi ovem, eam perpetrabant. David autem ovem suam eripiens, raptores interfecit; 
et Christus, superata tentatione avaritiae, Satanam a se rejecit» (VCC, 114b). Aquesta tercera figura es basa en 
la resposta que David féu al seu germà Saül quan pretenia impedir que lluitara contra Goliat, segons 
1Sa 17, 34-37.  |   vencen]  A continuació, Corella omet dos fragments de sant Joan Crisòstom i de sant Bernat 
de Claravall que insisteixen a glossar les temptacions de Crist: «De tentationum vero suggestionibus, sic dicit 
Chrysostomus: “Nunc breviter perstringamus quid significent Christi tentationes. Jejunium est abstinentia rei 
malae. Quando vero quis inflatus fuerit quasi sanctus, ductus est quasi super tectum; et haec tentatio sequitur 
primam, quoniam victoria tentationis gloriationem operatur, et fit causa jactantiae. Fuge ergo exaltationem 
cordis, et non patieris rui-  nam. Ascensio autem montis est processio ab altitudine divitiarum et gloria hujus 
mundi, quae de superbia cordis descendit.” Sic etiam dicit Bernardus: “Qui quartam tentationem de Domino 
non legit, ignorat Scripturam quae dicit, quod militia est vita hominis super terram [Jb 7, 1]. Apostolus 
quoque dicit eum fuisse tentatum per omnia pro similitudine absque peccato [He 4, 15]» (VCC, 115a). La font 
del passatge crisostomià omés és en realitat el pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 5 (PG 56, 
cols. 668-670). No hem localitzat la font del passatge del sant Bernat.  |  - La ... nosaltres]  Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «prima est, secundum Gregorium, ut per suam tentationem nos a nostris 
liberaret, sicut per suam mortem nos a nostra liberavit» (VCC, 115a). Font no localitzada.  |  - La ... spera]  
Sant Hilari de Poitiers, Commentarius in evangelium Matthaei, c. III: De tentatore diablo, et de jejunio Jesu 
quadraginta diebus, de Petro et Andraea piscatoribus (PL 9, cols. 0928B-C).  |  - La ... diable]  Cfr. amb 
el text llatí la traducció abreujada que Corella ofereix daquest passatge de sant Agustí, De Trinitate, l.IV, 
c.XIII (PL 42, col. 0899): «Tertia est, secundum Augustinum, ut nobis exemplum pugnandi daret, et per hoc 
nos instrueret, et ut esset Mediator, non solum per adjutorium, sed etiam per exemplum» (VCC, 115a).  |  
- La ... nosaltres]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 5 (PG 56, col. 668).  |  -, La 
... vençre]  El text llatí atribueix aquest passatge a sant Lleó: «Quinta est, secundum Leonem, ut diabolum 
vinceret, et vincendo ejus virtutem et audaciam reprimeret» (VCC, 115a). Font no localitzada.





quinta, diu sant Remigi, perquè, vençut, lo diable no tinga tant poder per a poder vençre. 
La sexta, diu lo Apòstol, perquè als temptats haja misericòrdia.

Volgué encara éser temptat lo nostre Déu, Senyor y mestre, perquè·ns aconsolem. Y 
pensem nosaltres que fon temptat aprés de haver rebut lo batisme, y ohida la veu del 
Pare, y sobre lo seu cap la coloma, hi les claustres dels cels ubertes, y dejuni de quaranta 

dies: que no desesperem ni prengam a molèstia les temptacions nostres. Per éser temptat 
no perd l’ome perfectió alguna, ni té menor gràcia de la que tenia, ni és menys digne 
que Fill de Déu se nomene, ni menys digne del celestial Regne, ni menys és accepta la 
sua penitència.

[24. COM  NO ENS HEM DE  SORPRENDRE  SI  NOSALTRES MATEIXOS SOM  
TEMPTATS]

Ab gran prudència devem atendre que·l Senyor en totes les sues respostes ha respost 

ab actoritat de la Sacra Scriptura, hi axí en totes les tues temptacions deus tu respondre. 
Si honors te preposa, no tardes dins tu mateix respondre: «Què t’ensuperbeixes, terra y 
cendra?»; si riquees te presen- {89b} ta, recort-te de aquelles paraules: «No havem 
portat en aquest món alguna cosa, ni quand d’ell nos partim nos ne portam alguna»; si 

 pensem] pensen B. Seguim V.  |  batisme] baptisme B. Seguim V.  |   presen- ... ta] presenat B. Seguim V.

- Què ... cendra] Sir 10, 9: Avaro autem nihil est scelestius. Quid superbit terra et cinis?  |  - No ... 
alguna2] 1Tm 6, 7: Nihil enim intulimus in hunc mundum: haud dubium quod nec auferre quid possumus.

 La ... misericòrdia]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Sexta est, secundum Apostolum, ut 
tentatis melius misereri, et compati sciret, et nobis de sua misericordia spem faceret, quia homo tentatus 
facilius miseretur et compatitur tentatis» (VCC, 115a). No hem sabut localitzar cap verset bíblic que es 
corresponga exactament amb aquesta citació de la VCC, per bé que He 2, 18 recull una idea molt acostada: «I 
havent passat ell mateix la prova del sofriment, ara pot ajudar els qui són provats.»  |   que ... nostres]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 115a).  |  -, Ab ... Regne]  Corella ofereix en aquest punt una traducció molt 
abreujada del text llatí, que respon a la voluntat de recollir només els diversos versets bíblics amb què cal 
respondre a cada temptació: «Ideo quia Dominus sic fuit contrectatus et tentatus, non miremur si nos 
tentamur; et quia in omnibus vicit, nitamur et nos ejus adjutorio ut vincamus. Nec in aliqua virtute nostra 
confidamus, sed totam spem et fiduciam in adjutorio Altissimi ponamus. Et sicut ubique Dominus 
adversarium suum non virtute potentiae, sed auctoritate Scripturae convicit, dicens: Scriptum est, quia 
humilitate, non potentia, eum vincere, et suae patientiae nobis exemplum praebere volebat; sic et nos quoties 
a pravis hominibus aliquid patimur, ad doctrinam potius quam ad vindictam excitemur, et adversarios nostros 
humilitate et patientia, magis quam superbia et potentia, vincamus. Attende itaque ex praedictis documentum, 
quod Dominus in omnibus tentationibus suis usus est auctoritatibus sacrae Scriptura; ad nos informandum. 
Attende quid ille respondit; et quando talis tentatio advenerit, dic illud et tu, semper videlicet respondendo per 
Scripturam, sicut et ipse fecit. Unde si tentat de appetitu bonorum, debemus respondere, scriptum est: Quid 
superbis, terra et cinis? Omnis potentatus brevis est vita [Sir 10, 9]. Si tentat de appetitu divitiarum, 
respondeamus, scriptum est: Nihil intulimus in hunc mundum, nec auferre quid possumus [1Tm 6, 7]; et: 
Nudus egressus sum de utero matris meae, et nudus revertar illuc [Jb 1, 21]. Si tentat de appetitu  deliciarum 
carnalium, respondeamus, scriptum est: Caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt [1Co 15, 50]; ubi, 
secundum Glossam, per carnem et sanguinem, ventrem et libidinem, id est, opera carnalia designat. Et ita de 
aliis quibuscumque vitiis impugnamur, semper utamur clypeo sacrae Scripturae ad defensionem nostram 
contra istud vitium» (VCC, 115a-b). El passatge de la Glosa ordinaria d’Anselm de Laon referit ací pertany a 
l’Epistola I ad Corinthios, c.XV (PL 114, col. 0549D).





de apetit de carnals delectacions nos tempta, vinga’ns aquell parlar a la memòria: «Carn 
y sanch no possehiran lo celestial Regne.»

Diu sant Crisòstom: «A gran utilitat nostra la batalla de les temptacions contra 
nosaltres stà parada. Hon seria la nostra victòria, hon les aureoles dels martres, doctors y 
vèrgens? Scrit és en Job, segons la translació antiga: “Temtació és la vida de l’home 

sobre la terra.”»

[25. DELS DIFERENTS TIPUS  DE TEMPTACIONS I  DE  LES MANERES DE 
TEMPTAR]

Acostuma lo diable temtar en sis maneres: en les prosperitats per elació de supèrbia, 
per desesperació en les coses adverses, com stàs ociós per luxúria, en los negocis per 
turbació de pensa, per crueldat en la justícia, en la misericòrdia per complacència. Y, ab 
tot que en moltes maneres tempte, però specialment deceb y engana en quatre. La 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   temtar] tentar B. Seguim V.  |   turbació] tnrbació B. Seguim V.  |  crueldat] 
crudeletat B. Seguim V.

- Carn ... Regne] 1Co 15, 50: Hoc autem dico, fratres: quia caro et sanguis regnum Dei possidere non 
possunt: neque corruptio incorruptelam possidebit.  |  - Temtació ... terra] Jb 7, 1: Militia est vita hominis 
super terram; et sicut dies mercenarii, dies ejus.

- Diu ... terra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 115b).  |   terra]  A continuació, Corella omet un llarg 
passatge del text llatí en què destaquen tres citacions de sant Anselm de Canterbury, sant Ambròs de Milà i 
Pròsper d’Aquitània que insisteixen en la importància de les temptacions per a adquirir la corona de mèrits: 
«De praemissis Domini factis, sic dicit Anselmus: “De Baptismo, in desertum in spiritu fortitudinis ingressus 
es, ut vitae solitariae in te non deesset exemplum. Solitudinem et jejunium quadraginta dierum, famis 
acerbitatem, tentamenta illusoris spiritus aequanimiter tolerasti, ut omnia haec nobis tolerabilia efficeres”. Et 
iterum: “Exinde dilectissimus Jesus solitudinis tibi secreta dicavit, et sanctificavit ibi jejunium, ibi 
subeundum docens cum callido hoste conflictum. Haec tibi facta, pro te facta, et quonam modo facta sunt 
diligenter attendens; dilige eum a quo facta sunt” haec Anselmus. Eia nunc, Christi discipule, cum pio 
magistro solitudinis secreta perquire, ut socius ferarum effectus, arcana silentii orationis devotae, diuturni 
jejunii, trinae conflictationis cum callido hoste imitator fias, et particeps, et in omni tentationis discrimine ad 
ipsum discas habere recursum, pro eo quod non habemus pontificem qui non possit compati infirmitatibus 
nostris, tentatum per omnia pro similitudine absque peccato [He 4, 15]. Nec timere debes tentationes aut 
dubitare in eis, quia quos Deus diligit, saepe castigat, et multae tribulationes, non quorumcumque, sed 
justorum [Sl 33, 20], ut cum probati fuerint, coronam vitae accipiant. Unde Ambrosius: “Docet igitur te 
Scriptura divina, non solum contra carnem et sanguinem, sed etiam contra insidias spirituales esse certamen. 
Corona proposita est, subeunda certamina sunt; nemo potest nisi vicerit coronari; nemo autem vincere, nisi 
ante certaverit. Ipsi quoque coronae major est fructus, ubi major est labor. Et ideo tentationem nunquam 
timere debemus, est enim causa victoriae, materia triumphorum; non timeamus tentationes, sed magis in 
tentationibus gloriemur, dicentes cum Apostolo: Cum infirmor, tunc potens sum [2Co 12, 10]. Tunc enim 
nectitur corona justitiae; tolle Martyrum certamina, tulisti coronas; tolle cruciatus, tulisti beatitudines. Non 
debemus igitur tentationes seculi pro malis timere, quibus bona praemia comparantur, sed magis rogare 
contemplatione conditionis humanae, ut eas tentationes subeamus quas ferre possumus” haec Ambrosius. 
Unde et Prosperus: “Ad magnam utilitatem fidelium reservata est materia certaminum, ut non superbiat 
sanctitas, quamdiu hostium incursum sentit infirmitas”» (VCC, 115b). Els fragment omesos pel traductor 
valencià pertanyen, respectivament, a sant Anselm de Canterbury, Liber meditationum et orationum, 
meditació IX: De humanitate Christi (PL 158, col. 0751A) i meditació XV: De praeteritorum beneficiorum 
Christi memoria, de praesentium experientia, et exspectatione futurorum (PL 158, cols. 0787A-B); sant 
Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.IV (PL 15, cols. 1623A-B, 1624C-D i 1625A-B) i 
Pròsper d’Aquitània (autor incert), De vocatione omnium gentium, l.I, c.VIII: Gratiam sic reparare opus Dei, 
ut liberum arbitrium non auferat, sed potius per ipsummet illud sanet (PL 51, col. 0656C).





primera, suadint algun bé a fi que mal ne sdevinga, axí com a l’home inconstant li 
consella que en religió entre, sperant que prestament serà apòstata. Segonament, 
persuadint algun mal sots spècie de alguna bona obra, axí com rompre sagrament per 
stalviar la vida o béns del prohisme. Terçament, quand desconsella alguna bona obra per 
recel de algun mal que seguir ne poria, axí com desconsella al bon home que en religió 

no entre, perquè no se’n penida y dexant l’àbit lo prohisme scandalize; hi quand te 
desconsella que no faces alguna bona obra, perquè no encórregues vanaglòria. 
Quartament, te desconsella que no faces algun poch mal, perquè en major mal te faça 
caure, dient que·t guardes de intemperància de menjar y de beure, per induhir-te a 
indiscreta penitència.

És, donchs, mester ab molta prudència lo cristià se guarde dels laços del diable, 
perquè lo seu continu treball no cessa en vàries y diverses maneres com te farà caure en 
culpa, perquè aprés caygues en eterna pena. Diu sanct Leó papa: «No cesa lo antich 
enemich nostre, lo qual sovint en àngel de lum se transfigura, los seus mortals laços 
{89c} stendre, a cascú segons les affections, condicions e inclinacions humanes en les 

quals coneix que més fàcilment lo pot pendre.» Hi algú no dexe ni s’adorma sens 
solicitud hi guarda, que és impossible sens temptació la sua vida passe.

 primera] prima V. Seguim B.  |   Terçament] Tercament B. Seguim V.  |   guarde] guarda B. Seguim V.  |  
 mortals] martals B. Seguim V.

- per ... prohisme]  Cfr. amb el text llatí: «pro rebus alienis conservandis» (VCC, 116a).  |  - hi ... vanaglòria]  
Cfr. amb el text llatí: «Vel quando dissuadet alicui orationem vel eleemosynam, ne per hoc incurrat vanam 
gloriam» (VCC, 116a).   |  - Diu ... pendre]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que 
s’estén assenyalant els diferents tipus de temptacions de què dóna compte Lleó el Gran en Sermones in 
praecipuis totius anni festivitatibus ad romanam plebem habiti, sermó XXVII: In Nativitate Domini VII, c.III 
(PL 54, col. 0218A-B): «Unde Leo Papa: “Non desinit hostis antiquus transfigurans se in Angelum lucis 
deceptionum laqueos ubique praetendere. Novit cui adhibeat aestus cupiditatis, cui illecebras gulae ingerat, 
cui apponat incitamenta luxuriae, cui infundat virus invidiae. Novit quem moerore conturbet, quem gaudio 
fallat, quem metu opprimat, quem admiratione seducat; omnem discutit consuetudinem, ventilat curas, 
scrutatur affectus; et ibi quaerit causas nocendi, ubi quemque studiosius viderit occupari” haec Leo» (VCC, 
116a).  |   passe]  A continuació, Corella omet aquest passatge de sant Bernat de Claravall, Sermones de 
tempore et de sanctis, ac de diversis, In psalmum XC, Qui habitat, Sermones XVII, In Quadragesima habiti, 
sermó V (PL 183, col. 0196D-0197A): «Unde Bernardus: “Hoc praemonitos vos esse volo, quia nemo in 
corpore vivere poterit sine tentatione, et qui ab una liberatur, statim expectet aliam, et sic petat ab ea liberari, 
ut noverit aliam protinus esse venturam; saepius enim fit ut unam Dominus patiatur diutius immorari, ne alia 
possit accedere, aut ab una citius liberet, ut alia possit exercere” haec Bernardus» (VCC, 116a).





[26. DEL SERVEI  DELS ÀNGELS]

Hi seguint la evangèlica letra, acostaren-se al Senyor los àngels, hi la magestat sua 
servien com a servents al Senyor, creatures al Creador qui les havia creades. Apartats 
staven quand ab lo diable combatia, perquè fos sua pròpia la victòria, hi la sua divinitat 
fos al diable amagada. Precehí la temptació diabòlica perquè seguís la victòria, y aprés 
vench lo servir dels àngels. Diu sant Gregori: «Clarament se mostra Déu y home, que 

Lucifer lo tempta y los àngels lo adoren.»
Aquest servir dels àngels podem en tres maneres entendre: primerament, que·l 

serviren administrant-li vianda; segonament, que·l serviren adorant-lo humilment com 
humils servents seus y creatures; terçament, alegrant-se ensemps ab la magestat sua, 
loant y magnificant la sua victòria.

Diu sant Bernat: «Les temptacions vençudes, y lançat lo diable, acosten-se los àngels 
perquè la magestat sua adorasen y servissen. Donchs, si tu desiges que·ls àngels a tu se 
acosten, treballa en vençre les delectacions terrenes, les affections mundanes, les 
temptacions diabòliques.»

Diu sant Crisòstom: «Tant com fon en la batalla, no comportà los àngels s’i 

acostassen, perquè ans de ésser vençut no fogís lo diable. Y tu aprengues que aprés de la 

 administrant-li] aministrant la B. Seguim V.  |   àngels] àngells B. Seguim V.  |   affections] afections B. Seguim 
V.

- Hi ... àngels]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Victoria itaque facta et tentatore 
victo prae confusione recedente, venerunt et redierunt Angeli, ut servientes et subjecti sibi ad obsequium 
parati, et accedentes ministrabant ei, sicut vero Domino proprii servi voluntatem ejus implentes, qui, 
praecipiente Domino, ad tempus recesserant, agonem ejus procul aspicientes, ut divinitas ejus diabolum 
magis lateret; et ut convenientius locum tentandi haberet, ne forte vi-  dens circa eum Angelos, ad eum non 
appropinquaret; et ut victoria Christi excellentior appareret, ex hoc quod solus ipsum devinceret, et ne eorum 
praesidio eguisse vel vicisse videretur. Praecedit tentatio, ut victoria sequatur; post victoriam statim serviunt 
Angeli, ut victoris dignitas comprobetur. Ex hoc enim divinitas Christi apparet, et fit manifesta, quia nulla 
natura est super angelicam, nisi divina» (VCC, 116a).  |  - Diu ... adoren]  Sant Gregori Magne, Homiliae in 
evangelia, l.I, homilia XVI (PL 76, col. 1136D).  |   victòria]  A continuació, Corella omet aquest passatge de 
sant Anselm de Canterbury, Liber meditationum et orationum, meditatio prima: De humanae conditionis 
dignitate et miseria (PL 158, col. 0117A): «De hac victoria Domini et ministerio Angelorum, sic dicit 
Anselmus: “Quadraginta dierum completo jejunio, diabolum cum suis tentamentis superans, angelico est 
ministerio glorificatus, edocens nos toto vitae praesentis tempore delectationes rerum temporalium 
declinando, mundum cum suo principe pedibus nostris substernere, et sic angelicis praesidiis commumri”.» 
(VCC, 116a).  |  - Diu ... diabòliques]  Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella d’aquest 
passatge de sant Bernat de Claravall, In psalmum XC, Qui habitat, Sermones XVII, In Quadragesima habiti, 
sermó IV: De versu quarto, «Scapulis suis obumbrabit tibi», etc. (PL 183, cols. 0194A-B): «Unde et 
Bernardus: “Deinde tentationibus superatis, et tentatore fugato, accesserunt Angeli et ministrabant ei; et tu 
ergo si vis habere ministerium Angelorum, fuge consolationes seculi, et tentationibus resiste diaboli; renuat 
consolari anima tua in aliis, si vis in Dei memoria delectari”» (VCC, 116a-b).  |  -, Diu ... Làzer]  Cfr. 
amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Unde etiam Chrysostomus: “Quamdiu enim fuit in 
conflictu positus, nequaquam Angelos apparere permisit,  ne scilicet ante victoriam superandum fugaret. 
Postquam vero illum per cuncta devicit, et victum fugere praecepit, tunc Angeli consequenter apparent, ut tu 
discas quod te quoque post confectam de diabolo victoriam Angeli repente suscipient, plaudentes tibi, teque 
stipatorum more ubique comitantes, et in omnibus honorantes. Sic utique et Lazarum post fornacem 
paupertatis ac famis, totius prorsus angustiae, suscipientes ad requiem pertulerunt”» (VCC, 116b). La font del 
passatge és sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 13, 4 (PG 57, col. 213).





victòria a tu se acostaran los àngels, te acompanyaran, te guiaran al si del gran 
patriarcha, axí com guiaren a Làzer.»

[27. DE  L’ALIMENT AMB  QUÈ  EL  SENYOR  ÉS  NODRIT AL  DESERT]

No legim particularment de què serviren al Senyor los àngels, però rahonablement 
devem creure lo serviren de vianda, que·l Senyor fam tenia, diu sant Crisòstom.

Si consideram la sua potència, podia del cel fer devallar manna o crear les viandes 

que volguera, però no legim que fes tal miracle per a ell ni als seus dexebles, sinó per als 
pobles qui·l seguien; ans legim que per fam los {89d} dexebles les spigues del forment 
menjaven. Y quand per set demanà a beure a la dona de Samaria, los dexebles a la ciutat 
anaven a comprar vianda: en aquell desert no y havia casa ni posada d’on poguessen 
portar lo que era necessari. Però recordem-nos que en hun moment pres l’àngel Abacuc 

profeta ensemps ab lo dinar que als segadors portava, hi levà’l en alt de Judea fins en 
Babilònia, y posà’l dins lo lach dels leons, hon Daniel stava.

 acompanyaran] acompaniaran B. Seguim V.  |   recordem-nos] recorden-nos B. Seguim V.

 Làzer]  A continuació, Corella omet un segon passatge de sant Joan Crisòstom, que, en aquest cas, pertany en 
realitat al pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 5 (PG 56, col. 671): «Et iterum: “Angeli 
agonem Christi procul aspiciebant, ne videretur eorum praesidio devicisse; et, victoria facta, accesserunt et 
ministrabant ei.”» (VCC, 116b).  |  - No ... Crisòstom]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que 
ofereix Corella d’aquest passatge, que conté la continuació de la citació anterior de sant Joan Crisòstom: 
«“Sed quid ministrabant Scriptura non exprimit, sed satis credibile est quod ministrabant ei aliquid 
comestibile, ut servi et ministri, quia legitur esurisse; et hoc non propter necessitatem impotentiae Christi ei 
ministrabant, sed ad reverentiam exhibendam, et propter honorificentiam potestatis; non enim dicitur quod 
adjuvant, sed quod ministrant” haec Chrysostomus. Hic diligentius attende, et conspice Dominum 
comedentem solum, circumstantibus Angelis, et considera bene omnia, quia pulchra sunt valde et devota. Et 
quaero quid Angeli ministrabant, ut post tam longum jejunium comederet? De hoc enim Scriptura non 
loquitur: possumus autem victoriosum prandium, sicut volumus, ordinare» (VCC, 116b).  |   del ... o]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 116b).  |   seguien]  Om.: «quas duabus vicibus in multitudine magna de panibus paucis 
pavit» (VCC, 116b). De la primera multiplicació dels pans donen compte els quatre evangelistes: Mt 14, 13-
21; Mc 6, 32-44; Lc 9, 10-17 i Jn 6, 1-13. El relat de la segona multiplicació dels pans es pot llegir en 
Mt 15, 32-39 i Mc 8, 1-10.  |  7-8 ans ... menjaven]  El passatge de les espigues arrancades en dissabte pels 
deixebles per saciar la fam consta en Mt 12, 1-8; Mc 2, 23-28 i Lc 6, 1-5. Veg. també p. 547,12-14.  |  - Y ... 
necessari]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «similiter cum ipse fatigatus ex itinere sedebat super 
puteum loquens cum Samaritana, non dicitur quod creaverit cibos, sed quod miserit discipulos in civitatem, 
ad quaerendum eos» (VCC, 116b). El passatge de Jesús i la samaritana es pot llegir en Jn 4, 1-42.  |   necessari]  
A continuació, Corella omet aquest fragment del text llatí: «Nec est verisimile quod per miraculum sibi 
provideret; quia miracula ad aliorum aedificationem, et in praesentia plurium faciebat, sed hic non erant aliqui 
nisi Angeli. Quid ergo circa hoc meditabimur? In monte namque illo non erat habitatio hominum et cibi 
parati; sed alibi parata cibaria portaverunt ei Angeli, sicut contigit Danieli» (VCC, 116b).  |  - Però ... 
stava]  Després d’haver destruït dos símbols de la idolatria de Babilònia, el déu Bel i el drac, Daniel és 
abandonat durant sis dies en un llac amb set lleons famolencs, condemnat a morir devorat. Però la intervenció 
divina fa que les bèsties no l’ataquen i que el profeta no muira de fam, perquè és saciat amb el menjar que  li 
porta Habacuc, transportat pels cabells fins al llac per un àngel del Senyor. Aquest passatge de la vida de 
Daniel està recollit en Dn 14, 27-38.





[28.  PIADOSA  EXHORTACIÓ  DELS  FETS D’AQUEST  CAPÍTOL]

Tramés, donchs, lo capità y viçrey gloriós sant Miquel dos àngels a la verge senyora 
Mare, pregant la pietat sua, per part de totes les celestials jerarchies, que a son Fill 
trameta vianda, puys de les sues puríssimes sanchs lo havia engendrat verdader home, hi 
que verdadera fam tenia. Y no era mester fer miracle, ni era venguda la hora que ell, 
eterna sapiència, tenia decretada, en la qual devia començar a fer maravelloses obres. 

Partien-se los dos àngels, quand lo Senyor los crida, dient-los que besen les mans a la 
sua verge senyora Mare, y que humilment la saluden y la aconsolen, y que li denuncien 
que prestament ell, obedient Fill, besarà les sues mans dins sa casa.

Alegres y cuytats los àngels se partiren, y per la pobreta casa de la Senyora entren, ab 
aquella salutació angèlica que del gloriós sant Gabriel havien apresa.

Contempla, ànima devota, com reb los àngels la humil verge Senyora, ab quines 
alegres y dolces làgremes de son Fill demana, com scolta del Fill la batalla, com se 
alegra de la victòria, ab quines piadoses paraules diu als benaventurats àngels: «Digau, 
sperits gloriosos, flach pense yo que stà lo Fill meu, Déu y home, y no sens causa: 
dejunant y dormint sobre terra, al fret y a l’ayre ab les sues pobres vestidures. Ajudau-

me, benaventurats àngels, que prestament lo poch que ell menja se aparella!» Dos 
pexets apparella la verge Mare, y una coqua entre dos cendres, encenent lo foch los 
àngels, que ab gran cuyta ho administraven, y les coses totes corpor- {90a} als a la 
voluntat d’ells obeheixen.

Pres hun tabach la solícita verge Mare, y ab unes pobres netes tovalles lo dinar del 

Fill ordena. No s’oblida posar-y una tarraça y pregar los àngels que de la font de Jericó 

 que] qui B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  havien] havie B. Manca la abreviatura nassal. Seguim 
V.  |   benaventurats] benauenturais V. Seguim B.  |   tovalles] tovallles B. Seguim V.  |   tarraça] terraça B. 
Seguim V.

-, Tramés ... console]  Corella, bon coneixedor de la tècnica de la meditació franciscana, reelabora i 
amplifica aquest passatge de caràcter contemplatiu insistint en aspectes fonamentals com la pobresa, la 
preocupació i pietat meternals i el detallisme domèstic. Cfr. aquesta reelaboració, de bellíssima factura, amb 
el text llatí: «Immoremur ergo hic, et hunc modum assumamus, et cum Domino Jesu in suo prandio 
jocundemur, sentiatque Mater sua excellentissima de hac eadem jocunditate atque victoria. Pie atque devote 
sic meditemur: pergunt duo ex Angelis, Domino annuente, et in momento fuerunt coram Matre, ac eam 
reverenter salutantes, de Filii sui statu sibi narrant, et modicum pulmentum quod sibi et Joseph paraverat,  ac 
panem cum aliis opportunis reportant; reversi ergo parant in plana terra, et mensae benedictionem solemniter 
peragunt. Conspice hic eum bene, in singulis quae agit et quae fiunt: sedet in terra composite, et comedit 
sobrie; circumstant Angeli ministrantes Domino suo, et hymnum cantant de canticis Sion, ac jocundantur, et 
diem festum agunt cum eo. Sed, si dici liceat, permixtum est hoc festum compassione permaxima, propter 
quam et nos plorare deberemus. Conspiciunt enim eum reverenter, et considerantes Deum ac Dominum suum, 
et totius mundi Creatorem, qui dat escam omni carni [Sl 135, 25], sic humiliatum, et sustentatione cibi 
corporalis indigentem, et comedentem sicut ceteros de populo, moventur compassione super eo. Et credo 
quod si corde affectuoso in hoc statu eum respiceres, et eum aliqualiter diligeres, ex valida compassione 
plorares. Tandem sustentatione cibi percepta, et gratiarum actione reddita, Dominus Jesus volens ad Matrem 
redire, coepit de monte descendere. Conspice etiam nunc bene eum, quomodo solus vadit, nudis pedibus, 
Dominus omnium, et ei vehementer compatere, et vade semper cum eo, serviens ipsi in omnibus studiose» 
(VCC, 116b-117b).  |   tabach]  Cistelleta redona, més ampla que alta, generalment amb tapadora, que serveix 
per a tenir el pa, fruita, flors o objectes de treball d’agulla (DCVB, s.v. tabac).  |   tarraça]  Gerra petita de 
boca ampla (DCVB, s.v. terrassa).





porten a son Fill ayga. Y en semblants paraules los envia: «Benaventurats àngels, 
adorau de part mia a mon Fill, Déu y Senyor meu y vostre. Suplicau la benigne magestat 
sua que menge aquesta pobreta vianda que les mies mans ab lo ajutori vostre han 
aparellada, e que prestament veja yo y adore la sua speciosa cara, en la qual sola viu la 
mia vida.»

En hun moment se partiren y anaren los àngels y lo Senyor adoren, y de part de la 
verge Mare la magestat sua humilment supliquen que menge. Alegrà’s lo Senyor quand 
véu lo dinar que les sagrades mans de la sua senyora verge Mare aparellat havien, y 
sobre una losa les angèliques jerarchies li paren la taula, y a la benedictió li responen. 
Contempla, ànima devota, ab quina modèstia lo Senyor menja; mira humilitat en la 

pobrea de les viandes, mira magestat en los ministres, mira lo gran príncep sant Miquel 
com stà alegre, que ab la verga de majordom stà davant la taula. Totes les jerarchies 
serveixen, y peix, pa y aygua són totes les viandes. No legim que·l Senyor begués vi ni 
menjàs carn sinó en la Cena, ab tot que rahonablement devem creure ne menjà altres 
vegades. Aquest dinar, ab tot que·l sagrat evangeli no·l recite, fon revelat a una santa 

devota persona, desijant saber sobre aquell parlar del sagrat evangeli que, lançat lo 
diable, se acostaren al Senyor los àngels hi·l servien, en aquella hora de quins serveys lo 
serviren.

Acaba lo Senyor la cena, y no acaba la vianda que la verge Mare li havia tramesa, y 
comença lo hymne de gràcies, y los angèlichs órdens li responien. Y tramet a la sua 

senyora Mare lo que li restava, suplicant la sua pietat que menge, que ell ja devalla, y 
acamina perquè les mans li bese, y com a Fill obedient la {90b} visite, la serveixca y la 
console.

ORACIÓ

Benigne Jesús, qui portat per lo Sperit Sant en lo desert, dejunant quaranta dies y nits, 

y aprés havent fam hi temptat, has vençut lo diable. Misericorde y victoriós Senyor: 
dóna’m virtut de abstinència, de continència, y que de vicis y pecats dejune, y que haja 
fam y set de fer justes y bones obres, y que lo temptador meu, ans dich los temptadors 
meus: lo món, la carn y lo diable, per la tua gràcia, per lo teu ajutori, yo·ls puga vençre. 
Y perquè temptació y misèria és la vida nostra, sies recordant, piadós Senyor, de la 

misèria y dels treballs nostres; y fes-me gràcia que la temptació no·m derroque, mas que 
per mèrits de les temptacions tues vença les mies, y per la tua misericòrdia, la tua 
potència de totes me delliure. Amén.

 a] om. B. Seguim V.  |   aparellada] aparelada B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   servien] serveien 
B. Seguim V.  |   virtut] vertut B. Seguim V.  |  dejune] dejuna B. Seguim V.  |  haja] havia B. Seguim V.  |  
 temptadors] temptadosrs B. Seguim V.  |   vençre] vencre B. Seguim V.  |   sies] si B. Seguim V.  |   dels] 
dells VB. Esmenem la grafia de la lliçó.  |   les] la V las B. Esmenem la forma del determinant atenent a la 
concordança de nombre.  |  tua] tu B. Seguim V.



DEL TESTIMONI QUE  FÉU DE  JESÚS LO BAPTISTA.  CAPÍTOL  
XXIII

[1. COM EL  BAPTISTA DÓNA  TESTIMONI  QUE CRIST  ÉS L’ANYELL  DE 
DÉU]

Devallant lo Senyor de la deserta montanya, visità y besà les mans a la sua verge 
Mare, y aprés vench a la riba de les jordanes aygües. Y mirant lo Batista que·l Senyor 

venia, cridà y exclamà, y ab lo dit lo mostrà, dient: «Ateneu y mirau: aquest és lo Anyell 
de Déu, qui los peccats del món leva.» La humilitat y divinitat del Senyor declara. Dient 
que és Anyell de Déu la sua humanitat manifesta: Anyell, hòstia y sacrifici a Déu 
accepte, en lo qual y per lo qual finaven tots los sacrificis. Dient que·ls pecats del món 
leva, la sua divinitat denuncia, que sol a Déu pertany los peccats levar y remetre. 

Aquesta és la causa de la sua venguda: que restauràs lo món, qui peria. Hi prenent en si 
dels pecats les penes, levà de nosaltres, miserables, les culpes.

Ell sol, qui sens pecat en lo món venia, ja era vengut y no·l conexien. Joan {90c} ab 
lo dit lo mostra y ab los labis lo denuncia, quasi dient: «Aquest és lo qui desijaren veure 
los profetes, aquest és lo qui totes les figures de la Ley figuren, aquest és lo verdader 

Anyell qui los peccats del món leva, aquest és sol entre·ls peccadors innocent sens 
culpa, en lo qual pecat no ha pogut trobar posada. Hi per ço, ell sol és poderós levar del 
món les culpes, y és Anyell offert per los pecats del poble.»

[2. DEL  MOTIU PER  QUÈ CRIST S’ANOMENA ANYELL]

Anyell lo Senyor se nomena, perquè, ab tot que de altres animals en la Ley fesen 
sacrifici, però specialment lo anyell de la Pasqua més clarament lo Senyor figurava que 

alguna altra figura; Anyell sens màcula, per lo sacrifici del qual fon lo poble de Israel 
delliure de la captivitat de Egipte. Y lo Senyor, per la sua mort y passió, nos ha fet 
delliures de la captivitat del diable. És Anyell per la sua mansuetud, simplicitat e 

 Batista] Baptista B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   restauràs] reustaràs B. Seguim V.  |   pecats] 
peccats B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |  Joan] Johan B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim 
V.

- Y ... leva] Jn 1, 29: Altera die vidit Joannes Jesum venientem ad se, et ait: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit 
peccatum mundi.

- Dient ... sacrificis]  Cfr. amb el text llatí: «Primo, quantum ad ejus veram humanitatem, in qua pro nobis 
immolatus est, cum dicitur: Ecce Agnus Dei [Jn 1, 29], id est a Deo missus, ut hostia acceptissima 
immolandus» (VCC, 117a).  |  - aquest ... culpa]  Cfr. amb el text llatí: «Ecce innocens inter peccatores, 
justus inter reprobos, pius inter impios» (VCC, 117a).  |   poble]  Om.: «quia in eo est gratia, et virtus 
purgativa peccatorum» (VCC, 117a).  |   sacrifici]  Om.: «ut bos, vitulus, capra, etc., tamen Christus magis et 
potius vocatur agnus, quam cetera animalia immolatitia» (VCC, 117a).  |  - Anyell ... Egipte]  La institució 
de la festa de la Pasqua amb el sacrifici de l’anyell en honor al Senyor, que té lloc just abans de l’eixida dels 
israelites d’Egipte, figura en Ex 12, 1-28.





innocència, que axí com anyell fon portat al sacrifici, no responent ni contrastant en 
alguna cosa.

És dit Anyell lo Senyor perquè, ab tot que molts y diversos sacrificis en lo temple 
offerisen, però un anyell de matí y altre de vespre contínuament cada dia offerien. Y 
aquest se nomenava continu sacrifici, lo qual significava que del principi fins a la fi 

totes les offertes y sacrificis tenien efficàcia de l’Anyell Jesús, sacrificat en lo mont de 
Calvari. Diu-se Anyell de agnició, que en latí vol dir «coneixença», perquè conegué lo 
Pare fins a la mort servant-li obediència; conegué de la creu la sua dolorosa Mare, 
quand dix a l’amat dexeble que la prengués en comanda.

Diu-se Anyell, qui los pecats del món leva ab una sola oferta: satisfent per totes les 

pas[a]des y sdevenidores culpes y per aquelles qui aquella hora cometien los qui en la 
creu lo clavaven. Los pecats del món leva satisfent per nosaltres, y ab la sua munde 
sanch lava les nostres taques; los nostres pecats leva, perquè·ls nos remet y perdona, y 
ajuda’ns que no·ls tornem a cometre, y de les penes nos delliura, y porta’ns a la vida 
eterna, en la qual no pugam la di- {90d} vina magestat offendre. Y oferim cada dia 

nosaltres de aquest Anyell sacrifici en lo admirable sagrament de la eucaristia, en lo 
qual recordam aquella una sola offerta: aquell odorant sacrifici de la sua mort y pasió 
dolorosa, que infinits mons bastava a rembre, y lavar infinides culpes, y dexar infinides 
penes.

Diem tres vegades «Anyell de Déu» en la missa: la primera, que·ns haja mercé que 

les nostres culpes nos perdone; la segona, que·ns haja mercé que per la sua gràcia no les 
tornem a cometre; la terça, que la sua pau nos done en aquest món per la sua gràcia, y 

 oferta] offerta B. Seguim V.  |   clavaven] claven B. Seguim V.  |  pecats] peccats B. Seguim V.  |   pecats] 
peccats B. Seguim V.  |   de les] dels V. Seguim B.  |   pugam] pugan B. Seguim V.  |   sagrament] sagramenet 
B. Seguim V.  |   per] om. B. Seguim V.

- axí ... cosa] Is 53, 7: Oblatus est quia ipse voluit, et non aperuit os suum; sicut ovis ad occisionem ducetur, 
et quasi agnus coram tondente se obmutescet, et non aperiet os suum.  |   fins ... obediència] Fl 2, 8: Humiliavit 
semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.

- Y ... Calvari]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «nec hoc mutabatur unquam, sed tanquam 
principale observabatur: alia erant ex adjuncto et tempore determinato. Hoc ergo juge sacrificium, quod 
figurabat perpetuitatem beatitudinis, fiebat de agno: sic et Christus nostra perpetua beatitudo est» (VCC, 
117a-b).  |   agnició]  Reconeixement.  |  que ... coneixença]  Cfr. amb el text llatí: «sive ab agnoscendo» (VCC, 
117b).  |  - Diu-se ... clavaven]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, en què no consta que part del 
text traduït pertany a Teofilacte d’Àcrida: «Agnus dicitur etiam a pietate qua tollit peccata mundi, non semel 
tantum, sed et quotidie. Unde Theophilus: “Non dixit qui tollet, sed qui tollit, quasi semper hoc faciente ipso. 
Non enim tunc solum tulit cum passus est, sed ex illo tempore usque ad praesens tollit non semper crucifixus. 
Unam enim pro peccatis obtulit oblationem, sed semper purgans per illam” haec Theophilus» (VCC, 117b). 
Font no localitzada.  |   offendre]  Om.: «Non solum autem lavit nos quando sanguinem dedit pro nobis, vel 
quando baptizamur in mysterio Passionis illius» (VCC, 117b).  |  15-19 Y ... penes]  Cfr. amb el text llatí la 
traducció de Corella: «verumetiam quotidie lavat nos in sanguine suo, cum ejusdem benedictae Passionis 
memoria ad altare replicatur, cum panis et vini creatura in sacramentum carnis et sanguinis ejus ineffabili 
Spiritus sanctificatione transfertur, cum sanctissimo ejus Corpore et Sanguine satiamur» (VCC, 117b).  |  
-, en ... glòria]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 117b).





en l’altre, per la sua glòria. Jesús, Anyell mansuet y benigne, fes-me gràcia que entre les 
ovelles de la tua part dreta me conegues hi·m col·loques.

[3. DEL  MOTIU PER  QUÈ TORNA  AL BAPTISTA]

Diu sant Crisòstom: «Devallat lo Senyor de la deserta montanya, acostà’s a la riba de 
les jordanes aygües en presència del Batista, perquè mirassen y coneguessen los pobles 
que no era vengut perquè axí com los altres rebés lo batisme, y tingués Johan causa de 

mostrar-lo al poble y exercir lo seu offici de haraut, precursor y núncio.»
Y per ço Johan testifica, dient: «No penseu que sia vengut al batisme de penitència 

axí com vosaltres: Anyell és sens màcula, no té pecat ni·l pot cometre; ans és vengut 
perquè los pecats del món leve. Aquest és del qual yo us parlí, ans que vengués al 
batisme, que aprés de mi vendria en pricació y deífiques obres. De aquest Anyell sens 

màcula vos diguí que yo no era digne desligar la correja de la sua çabata. Aprés de mi 
vendran los seus miracles, però ans de mi és la sua persona, perquè és eterna. Só 
devallat del desert a la riba de aquestes aygües perquè lo seu adveniment vos denuncie. 
Si haveu mirat, les paraules del meu batisme són aquestes: “En nom del sdevenidor 
Messies.” Aquest és en lo nom de qui yo batege.

 sant] sanct B. Seguim V.  |  Devallat] Devalat B. Seguim V.  |   Batista] Baptista B. Seguim V.  |   batisme] 
baptisme B. Seguim V.  |   al] ab B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim 
V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |  
 batege] baptege B. Seguim V.

- Aquest ... obres] Jn 1, 15: Joannes testimonium perhibet de ipso, et clamat dicens: Hic erat quem dixi: 
Qui post me venturus est, ante me factus est: quia prior me erat. Veg. també Jn 1, 30.  |  - De ... çabata] Lc 
3, 16: respondit Joannes, dicens omnibus: Ego quidem aqua baptizo vos: veniet autem fortior me, cujus non 
sum dignus solvere corrigiam calceamentorum ejus: ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni.

 col·loques]  Om.: «sed prius dimitte mihi peccata et offensas, ut me melius inter tuas oves agnoscas» (VCC, 
117b).  |  - Diu ... batege]  Corella abreuja i tradueix amb major llibertat aquest passatge, tot i que sense 
abandonar el text llatí, que cita a sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 17 (al. 16), 1 (PG 59, cols. 108-
109): «Jesus autem, secundum Chrysostomum, nunc secundo post baptismum venit ad Joannem, duplici de 
causa. Prima, quia illud erat baptisma poenitentiae, et ipse eum cum multis  baptizaverat, ut nullus suspicetur, 
et putet quoniam ipse tali proposito et ex eadem causa ex qua et alii ad Joannem et Jordanem venerant, puta ut 
peccata confessurus, aut in poenitentiam in flumine abluendus. Propterea accedit dans Joanni occasionem 
corrigendi hanc suspicionem, quam Joannes per verba correxit, Agnum ac Redemptorem vocando, ab omni 
quod in toto orba erat peccato. Etenim dicendo: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi [Jn 1, 29], 
omnem hanc peremit suspicionem; quia enim ita purus erat, ut aliorum peccata absolvere, et cuncta humani 
generis peccata delere posset, multo magis absque omni erat ipse delicto; et ideo manifestum est quoniam non 
ut peccata confiteretur, vel in poenitentiam ablueretur, accessit, sed ut occasionem daret Joanni loquendi de 
ipso. — Secunda causa, ut hi qui priora audierant, certius reciperent quae dicta erant, et alia rursus audirent. 
Unde subjungit: Hic est de quo dixi, antequam ad baptismum veniret, post me venit vir, virens in virtute et 
gratia, et aetate perfecta, qui ante me factus est, dignitate, quia prior me erat aeternitate [Jn 1, 30]; et ego 
nesciebam eum, quantum ad personam determinatam ante suum ad me adventum; sed ut manifestetur in 
Israel, id est, ipsi Israel, propterea veni ego in aqua baptizans [Jn 1, 31], et poenitentiam praedicans. Ideo, 
inquit, desertum et solitudinem reliqui, et ad planitiem descendens baptizare coepi, ut manifestarem eum 
populo undique ad me confluenti; totum enim officium Joannis in baptizando et praedicando erat ordinatum, 
ad manifestationem Christi, ad testimonium de eo perhibendum. Unde fuit sibi praeceptum a Domino, ut 
baptizaret in nomine venturi, et praedicaret ejus adventum, et praepararet populum ad eum recipiendum; et 
ferebat Joannes de Christo pluries testimonium, ut efficacius esset pluries latum» (VCC, 117b-118a).





[4. COM  JOAN VEIÉ  L’ESPERIT SANT  DESCENDINT  SOBRE CRIST]

»Yo no coneixia la sua deífica persona fins que víu lo Sperit Sant sobre lo seu cap en 
forma de coloma. Y los cels uberts, {91a} ohí la veu de Déu, son Pare, qui deya: 
“Aquest és lo meu Fill, qui yo molt ame, en lo qual la mia voluntat se acaba.”»

Diu sant Crisòstom: «Lo Sperit Sant en Jesús reposa, perquè de l’instant de la sua 
concepció eternament y ha pres segura posada; en los altres, ab tot que per la gràcia hi 

vinga, va-se’n per la culpa.» Hi és consell saludable, perquè no se’n vaja, tenir los 
nostres senys closos a les delectacions terrenes, que si tenim algun vexell de 
aromàtiques aygües, ab solicitud treballam que·s tanque.

[5. COM  EL  BAPTISTA  NO CONEIXIA  JESÚS]

Diu sant Crisòstom: «No coneixia Johan lo Senyor qui era; ab tot que sabés que 
vengut era lo Messies, e que dins lo ventre de sa Mare li havia donat la gràcia, però la 

 sant] sanct B. Seguim V.  |  Sant] Sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  qui] que B. Seguim V.

- Yo ... coloma] Jn 1, 31-32: et ego nesciebam eum, sed ut manifestetur in Israel, propterea veni ego in aqua 
baptizans. Et testimonium perhibuit Joannes, dicens: Quia vidi Spiritum descendentem quasi columbam de 
caelo, et mansit super eum. Veg. també Mt 3 16 i Mc 1, 10.  |  - Y ... acaba] Mt 3, 17: Et ecce vox de caelis 
dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui. Veg. també Mc 1, 11.

- Yo ... acaba]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, feta amb certa llibertat: «Deinde ergo rursus 
testimonium perhibuit dicens: quia vidi Spiritum Sanctum descendentem quasi, et vere, columbam de coelo, 
et mansit ac sedit super eum [Jn 1, 32]: hoc fuit quando Joannes eum baptizavit. In eo mansit Spiritus 
Sanctus, etiam ex quo conceptus est, non solum baptizatus; in aliis vero quandoque venit, et per peccatum 
recedit» (VCC, 118a).  |  - Diu ... culpa]  Cfr. amb l’original llatí la traducció abreujada que Corella ofereix 
d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom: «Unde Chrysostomus: “In Christo Spiritus Sanctus descendit et 
permansit, ceterum in hominibus descendit quidem, sed non permanet; quando enim irascimur, quando 
detrahimus, quando tristitiam habemus quae ducit ad mortem, quando cogitamus ea quae carnis sunt, putamus 
quia Spiritus Sanctus non permanet in nobis. Si quando ergo boni aliquid cogitamus, sciamus quia Spiritus 
Sanctus habitat in nobis; si vero aliquid mali, signum est quod Spiritus Sanctus recessit a nobis” haec 
Chrysostomus» (VCC, 118a). Font no localitzada.  |  - Hi ... tanque]  Corella resol amb aquesta imatge del 
«vexell de aromàtiques aygües» tot un llarg passatge en què el text llatí s’estén a desenvolupar la idea que el 
cristià ha de tindre els sentits del cos closos a les delectances mundanals per tal que no hi penetren i en facen 
eixir l’Esperit Sant, que habita en ell. De la mateixa manera que es protegeix el flascó de colònia perquè no 
s’evapore, cal que el cristià mantinga els sentits tancats als plaers del món per no perdre la gràcia. Cfr. amb el 
text llatí: «Quamdiu spiritus manet inclusus in corpore, quamvis corpus illud sit in aqua, bene potest fluctibus 
et undis agitari, nunquam tamen submergitur, sed semper supernatat et fluctuat: si autem per aliquam partem 
sui aqua subintrat, tunc spiritus exit, et corpus submergitur et perit. Sic illi qui sunt in aquis mundi, ac 
divitiarum et deliciarum temporalium, si habent inclusum Spiritum per amorem Dei et proximi, licet agitentur 
a fluctibus tentationum et tribulationum, nunquam tamen submerguntur. Ad hoc autem ut bene custodiant 
Spiritum istum, requiritur quod habeant sensus clausos ad terrena et mundi delectabilia; quia in vase bene 
clauso nunquam aqua intrabit, nec  etiam per consequens Spiritus de eo exibit» (VCC, 118a).  |  -, Diu ... 
batisme]  Cfr. amb el text llatí la traducció que Corella ofereix d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom, 
Homiliae in Joannem, 17 (al. 16), 2-3 (PG 59, cols. 110-111), que presenta algunes innovacions respecte del 
text original: «Deinde iterum subjungit: Et ego nesciebam eum [Jn 1, 31]. Secundum Chrysostomum, 
nesciebat eum facialiter antequam ad baptismum veniret, quia extra paternam domum in deserto conversatus, 
personaliter eum ante tempus quo venit ad Jordanem, non noverat, licet novisset Dominum Christum natum 
de Virgine, qui in Spiritu Sancto baptizare debebat; sed cum Christus praesentialiter accessit ad baptismum, 
divina revelatione novit eum, quem prius facialiter non noverat» (VCC, 118a). 





persona sua ignorava, que venint en lo desert a dengú no coneixia. Acostant-se lo 
Senyor a les aygües, fon revelat a Johan qui era, y per ço temé donar-li lo batisme.»

«Yo no coneixia –diu lo Baptista– ni la sua persona, ni la potestat de excel·lència que 
tenia sobre lo baptisme», la qual redoheix sant Agostí en quatre excel·lències: la 
primera, que ell sol pogué instituhir lo sagrament del batisme; la segona, que ell sol pot 

donar lo effecte del batisme, qui és crear la gràcia; la terça, que per mèrit de la mort sua 
té efficàcia lo batisme; la quarta, que en lo seu nom se donaria lo sagrament del batisme, 
segons legim en los Actes dels Apòstols. Podem-n’i ajustar una cinquena: que sens 
aygua y paraules pot donar la gràcia.

 batisme] baptisme B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  excel·lències] excel·lencis B. Seguim V.  |  
 batisme] baptisme B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |  crear] creat VB Corregim la lliçó atenent 
al sentit del passatge.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |  batisme] baptisme B. Seguim V.  |   legim] legin B. 
Seguim V.

- Yo ... gràcia]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada i reelaborada de Corella, que redueix a cinc les 
set excel·lències que sobre la institució del sagrament figuren en aquest passatge de sant Agustí, la font del 
qual no hem pogut localitzar: «Augustinus autem refert: Nesciebat, ad potestatem excellentiae in baptismo, 
quam Christus sibi retinuit, ac per seipsum exercere et non alteri committere voluit, quia nesciebat quod hanc 
excellentiam in baptizando sibi retineret. Unde postea subditur: Hic est qui baptizat, scilicet solus, quantum 
ad istam excellentiam. Ubi notandum, quod potentia baptizandi multiplex est: prima est auctoritatis, quam 
Deus nulli communicavit nec communicare potuit, sicut nec potentiam creandi. —Secunda est subauctoritatis, 
quam potuit dare secundum Magistrum, sed noluit; alii autem dicunt quod non potuit, quia implicat potentiam 
creandi, scilicet gratiam. —Tertia est innovationis, quam dare potuit, nam posset Deus, si vellet, quod 
Baptismus daretur in nomine sancti Petri, aut sancti Pauli; sed hoc noluit, ne spem in homine poneremus, et 
ne fieret schisma, et tot essent Baptismi quod baptistae. —Quarta est excellentiae, puta quod unus baptizaret 
efficacius alio, quod etiam nemini est concessum. —Quinta est institutionis, quam habuit Christus solus qui 
hoc sacramentum instituit. —Sexta est praeparationis, quam habuit Joannes,  cujus baptismus erat quaedam 
praeparatio et significatio futuri. —Septima est ministerii exterioris, quam dedit Ecclesiae ministris. 
Nesciebat igitur eum tam alte, tam subtiliter, quem, Spiritu in eo descendente, cognovit. Tunc enim didicit 
quod sicut aliorum sacramentorum, sic et baptismi sui potestatem Dominus esset sibi retenturus, et nulli eam 
servo daturus» (VCC, 118a-b).  |  - la ... Apòstols]  Al·lusió a Ac 2, 38.  |   gràcia]  A continuació, Corella 
omet dos passatges de sant Joan Crisòstom i de sant Agustí que insisteixen en el coneixença del Senyor a què 
Joan Baptista va arribar durant el baptisme: «Sic ergo Christo veniente ad baptismum, didicit secundum 
Chrysostomum, quod iste in persona ille erat, quem praedicaverat venturum. Secundum Augustinum vero, 
didicit quod haberet in baptismo potestatem auctoritatis et excellentiae, quam sibi retineret; sive praesens in 
terra corpore, sive absens corpore, et praesens majestate. Quod ergo Christus potestatem baptismi retineret, 
hoc Joannes nescivit, sed per columbam didicit» (VCC, 118b). El passatge de sant Joan Crisòstom figura en 
les Homiliae in Joannem, 17 (al. 16), 1 (PG 59, col. 109). No hem pogut verificar la font del passatge atribuït 
a sant Agustí.  





[6. DELS QUATRE TESTIMONIS DE  CRIST]

«Yo no·l coneixia –diu lo Baptista–, mas aquell qui m’ha tramés que us batege en 
aygua me ha dit que mire, que aquell en qui lo Sant Sperit devallaria és lo qui en lo 
Sperit Sant donaria lo batisme. Yo u he vist, yo u testifique, yo a vosaltres denuncie que 
aquest és Fill de Déu, no adoptiu, axí com podeu ésser vosaltres; natural és Fill seu, ab 
ell una indivídua essència.»

Y perquè havem parlat del batisme, devem atendre que ha ordenat la divina 
misericòrdia que sien ministres del batisme, quand necessitat ho demana, hòmens y 
dones, bons y mals, fels e infels, scismàtichs, ex- {91b} comunicats y heretges; puys en 
lo nom del Pare, hi del Fill, hi del Sant Sperit bategen, puys que tinguen intenció que si 
pot valer, valga, segons ha ordenat la santa Sgleya. Y si de tals com aquests algú ha pres 

lo batisme, no vol la sancta religió cristiana que altra vegada se batege, perquè al nom 
de la santa Trinitat no sia feta irreverència.

Hi seguint la evangèlica història, tingué lo Senyor de gran eficàcia quatre testimonis: 
primerament, dels profetes, qui lo temps, la persona, los actes, la vida y la mort y 

 batege] baptege B. Seguim V.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.  |  devallaria] devallarea B. Seguim V.  |   batisme] 
baptisme B. Seguim V.  |   Fill] Fil B. Seguim V.  |  adoptiu] aptiu B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim 
V.  |  devem] deven B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.  |  bategen] 
batejen B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.

- Yo ... essència] Jn 1, 33-34: Et ego nesciebam eum: sed qui misit me baptizare in aqua, ille mihi dixit: 
Super quem videris Spiritum descendentem, et manentem super eum, hic est qui baptizat in Spiritu Sancto. Et 
ego vidi: et testimonium perhibui quia hic est Filius Dei.

- Yo ... essència]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet la glossa que acompanya el text 
evangèlic de Jn 1, 33, incorpora el verset Jn 1, 34 (que en el text llatí es comenta més endavant) i ignora part 
del contingut del passatge: «Unde subditur: Sed qui misit me, scilicet Deus et tota Trinitas, cujus opera sunt 
indivisa, baptizare in aqua, non in Spiritu, ille etiam mihi dixit, per subjectam creaturam, scilicet Angelum vel 
inspirationem: Super quem, inter multos quos baptizabis, videris Spiritum Dei descendentem et manentem 
super eum, in signo visibili columbae, hic solus est qui baptizat, auctoritate et potestate, in Spiritu Sancto 
[Jn 1, 33], scilicet in remissionem peccatorum, quae est per Spiritum Sanctum, quod est proprium ipsius Dei, 
scilicet lavare animas per gratiam Spiritus Sancti; aliis vero non potestatem contulit, sed ministerium 
commisit» (VCC, 118b).  |  - Y ... irreverència]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet part 
del contingut i que no declara la font del passatge, que pertany en part a Beda el Venerable, In S. Joannis 
evangelium expositio, Incipit expositio, c.III (PL 92, col. 0668C): «Minister enim ministrat, sed Christus 
baptizat. Quapropter sive a clericis, sive a laicis, sive etiam a mulieribus, necessitate imminente, Baptismus 
detur, non tamen iteratur. Et, secundum Bedam, sive haereticus, sive schismaticus, sive facinorosus quisque in 
confessione sanctae Trinitatis baptizetur, valet, et non debet ille a catholicis rebaptisari, ne confessio vel 
invocatio tanti nominis videatur annullari. Potestas quidem a Domino in neminem transit, sed ministerium in 
bonos et malos. Ne quis ergo exhorreat malorum ministerium, respiciat in Domini potestatem, veritas enim 
sacramentorum non minuitur merito ministrorum» (VCC, 118b).  |   irreverència]  A continuació, Corella omet 
el passatge següent, centrat en el comentari de Jn 1, 34, que havia traduït prèviament (veg. nota p.454,1-5): 
«Et subjungit: Ego vidi, scilicet Spiritum Sanctum praedicto modo descendentem super Jesum, et 
testimonium perhibui: quia hic est Filius Dei unicus, non adoptatus. In quo ostenditur, quid Baptista ex hac 
visione intellexerit, scilicet quod Christus esset Filius Dei verus et naturalis, et per consequens eamdem 
virtutem habens cum Patre. Hic testatur Dei Filium, quem jam supra dixerat virum, ut ab eo habeatur 
utriusque naturae testimonium» (VCC, 118b-119a).  |  -, Hi ... obres]  La traducció de Corella omet els 
versets evangèlics en què pren fonament l’exposició dels diversos testimonis en el text llatí: «Quadripartitum 
autem habuit Dominus testimonium: habuit enim testimonium a Prophetis, quia hic esset Christus; habuit 
testimonium Joannis: Ecce agnus Dei [Jn 1, 36]; habuit testimonium Patris: Hic est Filius meus dilectus 
[Mt 3, 17]; habuit testimonium operum: Si non facio opera Patris mei, etc.[Jn 10, 37]» (VCC, 119a). 





doctrina manifestament denunciaren; segonament, de Johan, qui ab lo dit lo senyalà y 
als pobles lo demostrà; terçament, del Pare ensems ab lo Sperit Sant sobre les jordanes 
ribes; quartament, les sues deífiques obres.

[7. COM  EL  BAPTISTA  CONVIDA A CRIST  I  DESPRÉS SE’N PARTEIX]

Ací pot contemplar qualsevol ànima devota ab quin goig e alegria rebé al Senyor 
Johan Batista, com lo convidà a la sua vianda: lagostins y mel silvestre. Stà humilment, 

contempla y mira si volen que de la aygua del riu los portes a beure.
Partí’s lo Senyor del Batista, y per la riba del flum Jordà pasejava. Y tu, ànima 

cristiana, treballa que a Johan te acostes, y, prostrat en terra, los seus peus besa, y la 
benedictió li demana, perquè axí beneyt lo Senyor seguir pugues. És gran Johan, y que 
no té major lo Senyor ho testifica.

ORACIÓ

Senyor Déu, Jesús, Anyell de Déu, Fill del Pare, qui los pecats del món leves, 
humilment te suplique, per mèrits de aquell qui de tu aquest testimoni al món testificà, 
que leves de mi los peccats del món que en lo món he comesos. Y tu, gloriós Johan, qui 
has mostrat al món aquell qui del món los peccats leva, fes-me gràcia que·l supliques de 

mi, qui só en lo món, los meus pecats leve. Tu, Senyor Déu, los pecats del món leves; 
tu, Joan, amich de Déu, dius: «Aquest és qui los peccats del món leva.» Carregat dels 
peccats del món stich davant vosaltres. Tu, piadós Senyor, {91c} acaba en mi la tua 
obra, que los meus pecats que he comés en lo món leves; y tu, verdader Batista, fes 
que·l Senyor, levant de mi los meus pecats, clarament mostre lo que tu de la sua pietat 

testifiques. Tu, Senyor, es[t] gran Fill de l’Altisme, hi de tu, Johan, dix l’àngel a ton 
pare que series gran davant lo Senyor, qui és infinit misericorde, Déu beneyt 
eternament. Amén.

 ensems] ensemps B. Seguim V.  |   Batista] Baptista B. Seguim V.  |   Batista] Baptista B. Seguim V.  |   terra] 
teerra B. Seguim V.  |   Anyell] Anyel B. Seguim V.  |  Pare] Part B. Seguim V.  |   peccats] pecats B. Seguim 
V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.

 com ... silvestre]  Cfr. amb el text llatí: «et illa cruda eremi cibaria comedit cum eo» (VCC, 119b).  |  - Stà ... 
beure]  La traducció de Corella modifica el paper que ha d’assumir el lector en l’escena per elevar la ment a 
la contemplació: «tu vero astans ibidem et ascipiens, extende manum sicut mendicus eleemosynam petens; 
insinua quasi tabefactus famem, si forte vocari merearis ad refectionem» (VCC, 119b).  |   leva]  Om.: «per 
gratiam tibi datam» (VCC, 119sc).  |   que ... leves]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 119sc).  |  - y ... 
testifiques]  Cfr. amb el text llatí: «et, tu, dictum tuum» (VCC, 119sc).



CONTINUA LO TESTIMONI DE JOHAN, Y DE LA PRIMERA 
VOCACIÓ  DELS APÒSTOLS,  Y DE LA SECRETA PRICACIÓ  DEL  
SENYOR.  CAPÍTOL  XXIIII

[1. DE  LA VOCACIÓ  D’ANDREU,  ESCOLTANT  EL  SEGON  TESTIMONI  DE 
JOAN]

De les ribes del flum Jordà lo Senyor no·s lunyava. Hi hun altre dia, diu lo 

evangelista, vol dir hu de aquells dies que Johan del Senyor feya testimoni, que molts 
dies Johan del Senyor deya excelses paraules, entre·ls quals hun dia, y de aquest fa 
expressa menció lo evangeli, perquè fon principi que·ls dexebles lo Senyor seguiren, y 
començà la sacrosanta religió cristiana; stava lo Batista sobre la riba de les aygües, 
constant en la sua perfeta vida, denunciant y mostrant als pobles Jesús, Déu y home, rey 

Messies. Hi staven ab Johan dos dels seus dexebles: Andreu era lo nom de l’hu, diu lo 
evangelista; alguns opinen que ell mateix Johan qui scriu lo evangeli era l’altre dexeble, 
y per humilitat lo seu nom calla, per no dir lahor pròpia, que axí ho acostumen los qui 
en història alguna cosa pròpia scriven, que axí com si fos de altri la parlen. Y és aquesta 
dignitat de sant Andreu de gran excel·lència, que axí com sant Steve fon primer martre, 

axí sant Andreu primer cristià dexeble.
Per la riba del flum lo Senyor pasejava, que aprés del batisme, hi devallat del dejuni, 

quasi hun any conversà en aquelles ribes, y familiarment praticà ab lo Batista, perquè·l 
pogués mostrar als pobles, hi testificar com era lo rey Messies, qui ab tan gran desig 
speraven. Mirant, donchs, Joan lo Senyor pasejar a la riba, dix lo que del Senyor dir 

 pricació] preïcació B. Seguim V.  |   dia] om. B. Seguim V.  |   sua] om. B. Seguim V.  |   la] lo B. Seguim V.  |  
 martre] màrtir B. Seguim V.

- Hi ... dexebles] Jn 1, 35: Altera die iterum stabat Joannes, et ex discipulis ejus duo.  |  -, Mirant ... 
leva] Jn 1, 36: Et respiciens Jesum ambulantem, dicit: Ecce agnus Dei. Veg. també Jn 1, 29.

- Hi ... cristiana]  Cfr. amb el text llatí: «altera, id est, quadam alia, seu una die, quae ad hesternam non 
refertur (non enim semper respective ponitur)» (VCC, 119a).  |  - stava ... Messies]  Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «iterum stabat Joannes, juxta Jordanem immobilis in culmine 
perfectionis, nec flectens se a rectitudine veritatis, tanquam paratus ad exercendum officium suum, 
testificando de Christo, ac baptizando, et docendo, et omnes ad se venientes de ipso instruendo. Supra quidem 
perhibuit testimonium de Christo ad turbas; hic vero ad discipulos» (VCC, 119a).  |   dexebles]  Om.: «firmiter 
inhaerentes ejus magisterio» (VCC, 119a).  |  - alguns ... parlen]  Per a justificar l’absència del nom del 
segon dels deixebles, el text llatí ofereix dues possibles interpretacions: la que tradueix ací Corella, atenenet a 
la voluntat de l’evangelista Joan d’evitar la lloança pròpia, i una altra ben diferent: «sed alterius, quia insigne 
non erat, nomen tacetur» (VCC, 119a).  |   dexeble]  Om.: «quia de duobus primo adhaerentibus principalis 
exstitit et primus» (VCC, 119a).  |   pasejava]  Om.: «tanquam in salute nostra procuranda proficiscentem» 
(VCC, 119a).  |  17-18 hi ... any]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 119a).  |  - qui ... speraven]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 119a).  |   speraven]  Om.: «In quo commendatur Joannis constantia, quia non una die, nec 
semel tantum, sed pluribus diebus, et multoties, Christo perhibebat testimonium» (VCC, 119a).  |  
20-457,2 Mirant ... leva]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Unde subditur ejus 
testimonium iterato factum, quia cum viderat Jesum, dixit: Ecce Agnus Dei. Ecce vervex qui sequendus est, 
sicut dux gregis. Breviter repetit Evangelista testimonium, quod fuerat superius dictum, et ideo omittit 
residuum quod supra dictum est, scilicet: qui tollit peccata mundi, sicut supra est habitum» (VCC, 119a).





acostumava: «Aquest és lo {91d} Anyell de Déu; aquest és lo qui los peccats del món 
leva.»

Moralment, per Joan devem entendre los sermonadors del sagrat evangeli, los quals 
constantment deuen pricar la evangèlica història, en la qual se mira lo Anyell sens 
màcula, Jesús, Déu y Senyor nostre; y los qui la ohen deuen seguir al Senyor, qui primer 

acamina per exemple de la sua deífica vida; y lo misericorde Senyor gira’s a parlar, y 
veure y instrohir aquell[s] qui·l segueixen.

[2. DE  LA CONVERSIÓ DE  DOS DEIXEBLES QUE SEGUIEN  AL SENYOR]

Hi tornant a la història evangèlica, ohiren los dos dexebles les paraules de son Mestre, 
y cregueren, y al Senyor seguiren. Per la liçó del mestre dexen lo mestre, y a major 
Mestre corren; principis tenien de sciència, ab los quals corren a la font de sapiència. 

Joan de si mateix deya hi pricava que era veu de la Paraula eterna. Seguint aquesta veu a 
la eterna Paraula se acosten. Seguien, donchs, lo Senyor los dos dexebles no solament 
ab corporals, mas ab spirituals passos. Considera humil simplicitat y benigne facilitat de 
creure: ohint a Joan, son mestre, a Jesús, Mestre, seguien alegres, que havien trobat 
aquell lo qual Joan tant magnificava.

Hi lo Senyor benigne, que la salut d’ells y de tots desija, gira’s a ells, qui tostemps se 
gira als qui·l segueixen, y ans que·s moguen, perquè a ell vinguen; y a ell vénen, si a la 
sua gràcia no contrasten. Gira’s lo mansuet benigne ab los seus ulls misericordes, y per 
donar-los sforç y sperança que a ell se acosten, ab dolça veu y humil continença: «Què 
cercau?», los enterroga, quasi dient: «Aparellat stich a la voluntat vostra.» No diu: «A 

qui cercau vosaltres?», que a ell no·l cercaven: ja·l veyen, ja·l seguien. «Què cercau?», 
los demana, quasi dient: «Cercau la felicitat que tots los hòmens cerquen?»

No·ls enterroga lo Senyor perquè ignore lo que volien, mas perquè perden la temor de 
acostar-se a la sua reverent deífica persona, hi que de la sua resposta millor los informe. 

 Joan] Johan B. Seguim V.  |   Joan] Johan B Seguim V.  |   Seguien] Seguint B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. 
Seguim V.  |  seguien] seguint B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   y] om. B. Seguim V.  |  
 enterroga] enteroga B. Seguim V.  |   enterroga] enteroga B. Seguim V.

- ohiren ... seguiren] Jn 1, 37: Et audierunt eum duo discipuli loquentem, et secuti sunt Jesum.  |  - giras 
... enterroga] Jn 1, 38: Conversus autem Jesus, et videns eos sequentes se, dicit eis: Quid quaeritis? Qui 
dixerunt ei: Rabbi (quod dicitur interpretatum Magister), ubi habitas?

- Moralment ... segueixen]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Per Joannem 
praedicator Evangelii designatur. Et per hoc quod dicitur, hic stabat, et vidit Jesum ambulantem, et dixit: Ecce 
Agnus Dei; significatur quod praedicator Evangelii, debet esse constans in praedicatione verbi Dei, et 
diligenter considerare processum vitae Christi, et non solum considerare, sed etiam praedicare; et audientes 
debent devote recipere talem praedicationem; et Dominus Jesus ad tales convertitur per clementiam, et recipit 
per gratiam, et eos instruit de necessariis ad salutem: unde subditur fructus testimonii» (VCC, 119b).  |  
 cregueren]  Om.: «ac commendanti Jesum, et de eo testimonium perhibenti» (VCC, 119b).  |  - No ... 
seguien]  Cfr. amb la traducció de Corella la diferent interpretació de la resposta a aquesta pregunta que 
ofereix el text llatí: «Non dicit: quem quaeritis? quia de persona illuminati per Joannem erant» (VCC, 119b).





Gran benignitat, gran affectió lo Senyor los mostra, que ans que a ell se acosten, {92a} 
a ells se gira hi benignament los parla. Hi a nosaltres dóna sperança que aquells qui ab 
cor munde, humil y simple lo Senyor segu[i]r comencen, lo Senyor a ells se gira, y en lo 
bon prepòsit los endreça, y la sua posada en la eterna glòria los mostra.

[3. COM  L’INTERROGUEN DEL  LLOC  ON HABITA]

Respongueren al Senyor los humils dexebles: «Rabbí –que vol dir “mestre”–, hon 

abites?» Dient-li mestre, li dien lo que volen: «Tu est mestre: mostra’ns lo que a la salut 
nostra és necessari.» «Hon habites?»: no li dien «Hon és la tua casa?»; no tenia lo Fill 
de l’home, qui era Jesús, Fill de la Verge, hon lo seu cap recline. «Hon habites?, en 
quina posada te acullen?» Acostumen los senyors tenir grans posades, hi sculpir les 
insígnies y títols a les portes; sola una streta posada tingué lo Senyor en lo mont de 

Calvari, y aquella fon sua pròpia, que no podia ésser de algun altre. Y per ço Pilat, qui 
era president de la terra, perquè de qui era aquella posada coneguessen, y féu posar lo 
seu títol, y no comportà que·l mudassen.

Moralment, los dexebles al Senyor: «Hon habites?» li demanen; quasi devem dir 
nosaltres: «Senyor, mostra’ns los teus sants, en los quals tu habites per gràcia, perquè 

d’ells aprengam exemple de vida y veritat de doctrina.» Demanen los contemplatius al 
Senyor: «Hon habites?», en persona dels quals diu lo psalmista: «Senyor, yo he amat la 
bellea de la tua casa, y lo loch de la habitació de la tua glòria.» Demanaven, donchs, hon 

 acullen] aculen B. Seguim V.  |   que] qui B. Seguim V.  |   mudassen] mundassen B. Seguim V.  |   dells] 
d’elles B. Seguim V.  |  Demanen] Demanaven B. Seguim V.  |   casa] cosa B. Seguim V.  |  lo] om. B. Seguim V.

- Respongueren ... abites] Jn 1, 38.  |  - Senyor2 ... glòria] Sl 25, 8: Domine, dilexi decorem domus tuae, et 
locum habitationis gloriae tuae. Psalteri: «Senyor, yo he amat la bellea de la tua casa, e lo loch de la 
habitació de la tua glòria» (López Quiles 1985: 51).

 parla]  Om.: «sciebat enim quo affectu sequebantur eum» (VCC, 119b).  |  2-4 Hi ... mostra]  Cfr. amb el text 
llatí la traducció de Corella: «In quo datur nobis intelligi, quod omnibus qui Christum sequi incipiunt puro 
corde, dat fiduciam et spem misericordiae, et ad eos se convertit, ut opem miseri cordiae suae eis impendat» 
(VCC, 119b-120a).  |   mostra]  A continuació, Corella omet dos passatges de sant Joan Crisòstom i de 
Teofilacte d’Àcrida que insisteixen en la misericòrdia del Senyor cap als qui comencen a seguir els seus 
passos: «Unde Chrysostomus: “Hinc erudimur, quia cum nos bene velle incoeperimus, tunc multas dat nobis 
salutis occasiones.” Unde et Theophilus: “Vide autem quod sequentibus se, Dominus convertit faciem, et 
respexit: quia nisi per bonam operationem ipsum secutus fueris, ad  visionem faciei ejus, nunquam 
pertingens, neque ad domum ejus poteris pervenire”» (VCC, 120a). Sant Joan Crisòstom, Homiliae in 
Joannem, 18 (al. 17), 3 (PG 59, col. 117). No hem pogut localitzar la font del passatge atribuït a Teofilacte 
d’Àcrida.  |   necessari]  Om.: «Ecce paucis voluntatem suam, et cur eum sequerentur insinuant; sapienti enim 
multa ex paucis innotescunt» (VCC, 120a).  |  - Acostumen ... mudassen]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
de Corella, que amplifica la idea de l’ambició humana per acumular títols: «Nihil habuit Dominus in terra, 
praeter unicum titulum Pilati; et nobis plures tituli non sufficiunt!» (VCC, 120a). De la intitulació de Jesús 
com a «rei dels jueus» per voluntat de Pilat durant la crucifixió donen compte els quatre evangelistes: 
Mt 27, 37; Mc 15, 26; Lc 23, 38; Jn 19, 19-22.   |  - Moralment ... doctrina]  Cfr. amb el text llatí la 
traducció de Corella, que ens situa en la mateixa posició dels deixebles: «Moraliter, Christum interrogant: Ubi 
habitas? quasi vellent scire, quales debent esse homines, qui digni sunt, ut Christus in eis habitet: ut exemplo 
eorum, se tales exhibeant, in quibus habitare velit» (VCC, 120a). 





habitava ab desig que per spay hi moltes vegades d’ell poguessen ohir y apendre. Diu 
Beda: «No volien sinó ab repòs ab lo mestre de veritat tenir col·loqui. Demanen la 
posada, perquè desigen aposentar-se en la sua doctrina.»

Lo liberal, benigne y mansuet Senyor humilment respon al que demanen: «Veniu y 
mirau-ho vosaltres. Al seny al·legòrich: veniu per lo testimoni del Baptista, dexant lo 

pes de la Ley vella, a la font de gràcia. No·s pot explicar lo meu habitacle, ni paraules lo 
poden descriure. Veniu per verdadera fe vosaltres, y aprés yo us ho mostraré en la mia 
glò- {92b} ria.» Diu Orígenes: «Dient “veniu” la vida activa significa, y la 
contemplativa quand diu que miren.»

[4. COM  CRIST  ELS PORTA A LA CASA ON S’ALLOTJAVA]

Portà’ls lo mansuet Senyor en la casa hon lavors habitava, en la qual algú per caritat 

lo acollia, que bé sabem que no tingué en aquest món casa pròpia. Diu lo evangelista: 
«Y stigueren ab ell aquell dia.» Eren deu hores, axí com la Scriptura Sacra conta, tantes 
hores de nit, tantes de dia, y per ço deu hores de dia era hora tarda. Stigueren ab lo 
Senyor aquella vesprada, y tota la nit fins al dia. No sens causa diu lo evangelista que 
stigueren lo dia, perquè ab Jesús stigueren, qui és dia, Sol de justícia, Lum y resplandor 

de la Lum eterna. Ab lo Senyor stigueren mirant, contemplant aquella deífica speciosa 
cara que tants reys y profetes havien desijat veure. Edifiquem nosaltres dins la nostra 
pensa una casa hon lo Senyor abite y ab nosaltres parle, y scoltem lo que·ns mana, y 
mirem com per nosaltres fet home és mort per nostres culpes.

 explicar] explicat B. Seguim V.  |   Sacra] Sncra B. Seguim V.  |   de] om. B. Seguim V.

- Veniu ... vosaltres] Jn 1, 39: Dicit eis: Venite et videte. Venerunt, et viderunt ubi maneret, et apud eum 
manserunt die illo: hora autem erat quasi decima.  |   Y ... dia] Jn 1, 39.

- Diu ... doctrina]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que Corella ofereix d’aquest passatge de Beda 
el Venerable, Homiliae, l.II: Homiliae item genuinae, homilia XXIII: In Natale sancti Andreae apostoli (PL 
94, col. 0257C.D): «Unde Beda: “Nolebant transitorie magisterio veritatis perfrui, sed mansionem quaerebant, 
ut plenius ab eo possent instrui” (VCC, 120a).  |   doctrina]  Om.: «sed nos quoties Incarnationis Christi 
transitum ad mentem reducimus, sollicito corde eum rogemus, ut mansionis aeternae habitationem nobis 
dignetur ostendere» (VCC, 120a).  |   gràcia]  Om.: «et videte, revelata fide, tandem visuri specie» (VCC, 
120a).  |  6-8 No·s ... ria]  Cfr. en aquest punt la traducció de Corella amb el text llatí, que atribueix la part 
central del passatge a Alcuí de York, Commentaria in s. Joannis evangelium, l.I, c.II (PL 100, col. 0759D): 
«quasi dicat, secundum Alcuinum: “Habitaculum meum, explicari non potest sermone, sed opere 
demonstratur”; venite ergo credendo et bene operando, et videte intelligendo.» (VCC, 120a).  |  - Diu ... 
miren]  Font no localitzada.  |   miren]  A continuació, Corella omet: «Non dixit, in illo vel in illo loco habito; 
quod si dixisset, potius locum ostendere, quam eos invitare videretur» (VCC, 120a).  |  - en2 ... acollia]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 120a).  |  - Y ... dia]  Cfr. la trducció de Corella amb el text llatí: «et 
manserunt ibi apud eum, die illo [Jn 1, 39], id est, diei illius residuo, et sequentis suae noctis spatio, audientes 
verba vitae ab eo» (VCC, 120a).  |  - perquè ... eterna]  Cfr. amb el text llatí: «quia ubi est Christus lux 
virtutum et sol justitiae, ubi nullae tenebrae possunt esse» (VCC, 120a).  |  - Ab ... veure]  Cfr. amb el text 
llatí: «O quam beatam diem, et quam beatam noctem duxerunt, audientes et videntes eum: quem multi videre 
et audire volentes, non viderunt neque audierunt!» (VCC, 120a).  |   veure]  Om.: «Quis est qui nobis nuntiet 
quae audierunt a Domino?» (VCC, 120a).  |  - y3 ... culpes]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 120a).





Diu sant Crisòstom: «Considera que hora era tarda, y los dexebles pot ésser que 
encara dejuns fossen. De tot se obliden, perquè al Senyor scoltar puguen. Y lo benigne 
Senyor no·ls respon que és hora tarda, mas benignament los accepta. Y axí, aprenem 
dels dexebles y del Mestre que tota hora és disposta per ohir los dexebles y pricar los 
mestres.» Cerquem lo Senyor nosaltres en la nit de nostra culpa, y stigam ab ell fins a la 

lum del dia de la sua gràcia, y demanem-li hon habita entre·ls sants en la sua glòria.
Diu sant Agostí: «Per la hora dècima podem entendre que per servar los deu 

manaments vénen, y era vengut lo temps que per amor, y no per temor, complir se 
devien.»

[5. COM  ANDREU VA A BUSCAR  EL  SEU  GERMÀ]

Stigueren aquella nit ab lo Senyor los dexebles, y presa benedictió y licència, d’ell se 

partiren. Y Andreu, qui era la hu de aquests, trobà son germà Simon Pere. No·l trobà 
per cars ni fortuna, mas perquè diligentment lo cercava. Volia que axí com en carnal 

 stigam] stigan B. Seguim V.  |   partiren] partien B. Seguim V.

 Y ... Pere] Jn 1, 41: Invenit hic primum fratrem suum Simonem, et dicit ei: Invenimus Messiam (quod est 
interpretatum Christus).

- Diu ... mestres]  Corella atribueix erròniament a sant Joan Crisòstom aquest passatge. En realitat, el 
fragment que pertany al sant grec, i que Corella no tradueix, és és el que reproduïm en la nota següent. Cfr. 
amb el text llatí: «Hora autem erat quasi decima, id est, prope vesperam, ubi insinuat commendationem 
Christi, et discipulorum. Hora enim decima est in occasu diei, ex quo et Christus commendatur a diligentia, 
quod tam studiosus ad docendum fuit, quod nec propter temporis tarditatem, eos docere distulit; et discipuli 
commendantur a fervore audiendi Christum, quia quamvis tarde esset, et adhuc forte jejunarent, non tamen 
retardabantur a sequendo eum; et cum hora vespertina soleant homines reverti ad domicilia propria, tamen 
omnibus dimissis, manserunt cum eo usque in crastinum,  desiderio audiendi ipsum» (VCC, 120a-b).  |  
 mestres]  A continuació, Corella omet dos passatges que glossen la darrera part de Jn 1, 39: el primer, de Joan 
Crisòstom, i el segon, de Teolilacte d’Àcrida: «Unde, secundum Chrysostomum, hinc docemur omne tempus 
ponere ad divinam auditionem: quia omne tempus, ad eam aptum est, et nullum intemporaneum. Unde et 
Theophilus: “Non frustra tempus notavit Evangelista, ut tam doctores, quam discipulos erudiret, quod 
doctrina propter tempus non est praetermittenda” haec Theophilus» (VCC, 120b). Sant Joan Crisòstom, 
Homiliae in Joannem, 18 (al. 17), 4 (PG 59, col. 118). No hem pogut localitzar la font del passatge degut a 
Teofilacte d’Àcrida.  |  5-6 Cerquem ... glòria]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que 
s’entén en l’exposició de l’ensenyament que es pot extraure d’aquest passatge evangèlic: «Horum igitur 
exemplo, nullam horam praetermittamus, ad disponendum nos, ut Christum recipiamus, et cum eo habitemus, 
quia nescimus quando Dominus, sive in nocte, sive in die, sive in mane, sive in sero, sive in galli cantu 
venturus sit, juxta mare hujus mundi, judicare, et damnare amaritudinem peccatorum quae fecimus. 
Quaeramus ergo in nocte culpae, ubi Christus habitet; sequamur eum per veram poenitentiam, ut nos 
clementer respiciat; rogemus eum sollicito corde, ut habitationem mansionis aeternae nobis dignetur 
ostendere, et ut nos secum habitare faciat, in cujus domo beati qui habitant [Sl 83, 5]» (VCC, 120b).  |  - Diu 
... devien]  Cfr. el text llatí amb la traducció de Corella, que omet, potser per considerar-lo redundant, el breu 
fragment que precedeix la citació de sant Agustí d’Hipona, In Joannis evangelium tractatus CXXIV, tractat 
VII (PL 35, col. 1442): «Per decimam etiam horam, exprimuntur illi discipuli fuisse observatores Decalogi, 
quia venerat hora ipsum implendi. Unde et Augustinus: “Numerus etiam iste Legem significat, quia in decem 
praeceptis data est. Venerat tempus ut impleretur Lex per dilectionem, quae a Judaeis impleri non poterat, per 
timorem”» (VCC, 120b).  |   devien]  A continuació, Corella omet aquest passatge de sant Joan Crisòstom: «Et, 
secundum Chrysostomum, non alterius alicujus causa vel gratia Christum secuti sunt, quam propter 
doctrinam; quam ita copiose volutati sunt in nocte una, ut confestim alteruter, et ad aliorum venationem 
veniret» (VCC, 120b). Font no localitzada.  |  - Stigueren ... partiren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
120b).  |   Pere]  Om.: «cui ex cognatione carnis plus tenebatur quam aliis» (VCC, 120b).





cognació, axí en la spiritual li fos propinqüe, contra aquells qui als amichs y parents 
{92c} de entrar en religió o de altre bon prepòsit retrahen. Y diu Andreu al germà quand 
lo troba: «Trobat havem lo Messies promés en la Ley y Profetes, desijat per tants reys y 
patriarques. Trobat avem la pedra preciosa, lo tresor amagat en la terra de la mortalitat 
nostra.» Aquells lo Senyor troben, qui amen lo Senyor y lo prohisme.

«Trobat havem lo Messies», que en grech «Crist» se interpreta, «unctat» en lengua 
latina. Y per ço los cristians, que de Crist lo nom prenen, se uncten en lo batisme. Fon 
singularment lo Senyor unctat del Sperit Sant de tan abundant gràcia quanta la sua 
humanitat podia rebre, de la qual participam nosaltres. Diu sant Crisòstom: «Fon lo 
Senyor unctat de la gràcia del Spirit Sanct en quant home, y uncta en quant Déu a tots 

los qui en ell crehen.» És lo Senyor rey y sacerdot unctat de unctió divina, que en la 
humanitat assumpta lo unctà Déu lo Pare, ans tota la Trinitat santa de plenitut de gràcia. 
Unctaven los sacerdots y reys corporalment en la Ley vella.

Hi tornant a la evangèlica letra, diu Alcuïnus: «En venir a la fe no s’i guarda edat ni 
primogenitura.» Menor germà era Andreu de Pere, però el[l] cerca a Pere, ell lo 

informa, ell a Jesús lo porta; vol que axí com són germans en corporal parentela, sien en 
spiritual fe y crehença. O, germandat verdadera! O, piadós deute! Ha trobat Andreu lo 
tresor amagat en la humana terra, ha trobat la preciosa margarita. No·s pot alegrar sens 
companyia, que verdadera caritat no lo y comporta; a Déu ama, y axí com a si mateix, lo 
prohisme. Y és son germà lo qui en egual necessitat li és més propinqüe.

 aquells] aqueles B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   tan] tant B. Seguim V.  |   santa] sancta B. 
Seguim V.  |   companyia] companya B. Seguim V.  |   propinqüe] porpinqüe B. Seguim V.

- Y ... Messies] Jn 1, 41.  |   Trobat ... interpreta] Jn 1, 41.

- Y ... nostra]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que reordena i omet part del contingut del 
fragment: «Et dixit ei: Invenimus, sicut lapidem pretiosum, et sicut thesaurum absconditum, Messiam, in 
Lege et Prophetis promissum, ac diu expectatum et quaesitum, quod est interpretatum Christus, id est unctus. 
Et bene dicit: Invenimus, quia sufficienter fuerat a Christo instructus, quod ipse erat vere Christus» (VCC, 
120b).  |   Aquells ... prohisme]  Corella ofereix una traducció abreujada d’aquest passatge i n’omet la font, que, 
segons el text llatí, és Beda el Venerable, Homiliae, l.II: Homiliae item genuinae, homilia XXIII: In Natale 
sancti Andreae apostoli (PL 94, col. 0258C): «Et, ut dicit Beda, hoc est vere Dominum invenire, vera illius 
dilectione fervere, fraternae quoque salutis curam gerere» (VCC, 120b).  |  - Fon ... nosaltres]  Cfr. la 
traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Ille autem singulariter unctus est, oleo invisibili, scilicet 
Spiritus Sancti, prae participibus suis. Participes enim ejus sunt omnes Sancti, quia isto oleo unguntur et ipsi, 
sed ille est singulariter sanctus, singulariter unctus» (VCC, 120b).  |  - Diu ... crehen]  Cfr. la traducció 
d’aquest fragment que Corella atribueix a sant Joan Crisòstom amb el text llatí, segons el qual pertany a Ciril 
d’Alexandria: «Unde Cyrillus: “Fuit autem unctus Salvator Spiritu Sancto, humanitatus in forma servi, 
ungens, ut Deus, Spiritu Sancto, credentes in eum”» (VCC, 120b). No hem pogut verificar l’atribució del 
passatge.  |   Unctaven ... vella]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a 
Alcuí de York, De divinis officiis liber, c.XL: De celebratione missae et ejus significatione (PL 101, col. 
1253C): «Reges et Sacerdotes in Veteri Testamento ungebantur corporali unctione, ut dicit Albinus» (VCC, 
120b).  |  - Hi ... primogenitura]  Corella atribueix per error aquest passatge a Alcuí de York, a qui debem, 
en realitat, el fragment que el precedeix (veg. la nota anterior).  |  - O1 ... propinqüe] 
Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «vera pietas, statim thesaurum inventum fratri nuntiavit, quia 
eum primum invenit, et si alium prius invenisset, ei nuntiasset, et ad Salvatorem eum adduxisset, nullius enim 
bono invidit» (VCC, 121a).





[6. COM  CRIST  MIRA A SIMÓ,  GERMÀ D’ANDREU]

Diu lo evangelista que·l portà a Jesús, que «Salvador» significa; portà’l a la salut, a la 
gràcia y a la glòria. Pensà Andreu que·l Senyor axí com a ell instrohiria a Pere. De ací 
ha pres la religió cristiana que en la confirmació y en lo batisme los padrins lo spiritual 
fill a la santa Sgleya presenten.

Rebé lo Senyor graciosament y affable a Pere, lo qual vo- {92d} lia que fos vicari seu 

y príncep dels apòstols. Mira la humilitat de Pere: tantost obeheix al que lo menor 
germà li denuncia, y obedient segueix sens tarda los seus passos. Mira lo Senyor a Pere 
ab ulls y entràmenes de misericòrdia, hi perquè dins lo seu cor mirava, diu-li tals 
paraules: «Tu est Simó», quasi dient: «Propi és a tu lo teu nom, que “obedient” 
significa»; «fill de Johan», que vol dir «aquell en qui és gràcia» o «fill de coloma», 

quasi dient: «Aquest sobrenom al teu nom consona, que aquell qui és verdaderament 
obedient és fill de la gràcia del Sperit Sant, que per la coloma se deu entendre»; quasi 
dient: «Tu est Simó, obedient fill de gràcia, o fill de coloma, que humil y mansuet per la 
gràcia del Spirit Sant has obehit a les salutíferes paraules que ton germà Andreu, menor 
en dies, te ha denunciades.»

De ací clarament podem apendre que la gràcia del Spirit Sant nos convida hi·ns guia a 
la sacrosanta fe cathòlica, si nosaltres, humils y mansuets, no contrastam a les 
inspiracions divines.

[7. COM  PREDIU QUE LI  SERÀ  IMPOSAT EL  NOM  DE CEFES O  DE PERE]

«Tu hauràs nom Cephas, que vol dir Petrus en lengua latina, en la nostra vulgar Pere, 
en la grega “cap” o “capità” significa». Y era decent cosa que aquell qui lo Senyor volia 

que fos cap dels altres, y en loch seu general vicari, tengués fermetat y seguretat ferma, 
que lo nom de Pere significa, perquè en lo latí Pere vol dir Petrus, que pren lo nom de 
«pedra». Simó era lo seu nom ans que del Senyor fos dexeble; aprés, lo Senyor li posà 
nom Pere. Axí, quand algú qui ja és gran se bateja, altre nom del que tenia li posen, y 

 ell] eli B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |   fill] fil B. Seguim V.  |   y] om. B. Seguim V.  |   és] 
et B. Seguim V.  |   coloma] colomo B. Seguim V.  |   hi·ns] hi·s B. Seguim V.  |   algú] algn B. Seguim V.

 Diu ... Jesús] Jn 1, 42: Et adduxit eum ad Jesum. Intuitus autem eum Jesus, dixit: Tu es Simon, filius Jona; tu 
vocaberis Cephas, quod interpretatur Petrus.  |  - Mira ... Johan] Jn 1, 42.  |   Tu ... Petrus] Jn 1, 42.

- portàl ... glòria]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 121a).  |   hi ... mirava]  Cfr. la traducció abreujada de 
Corella amb el text llatí: «non solum exterius, sed et interius, videns devotionem ejus, quia cor intuetur» 
(VCC, 121a).  |   Johan]  Om.: «seu Bar-Jona» (VCC, 121a).  |   entendre]  A continuació, Corella omet: 
«Merito Simon filius Joanna seu Bar-Jona dicitur, sive vocatur. Simon enim, interpretatur obediens; Joanna, 
gratia; Bar, filius; et Jona, columba» (VCC, 121a).  |   coloma]  Om.: «id est Spiritus Sancti» (VCC, 121a).  |  
- De ... divines]  Cfr.  el text llatí amb la traducció de Corella, feta amb certa llibertat: «Congruunt ergo 
haec nomina mysterio, ut insi-  nuetur quod obedientia necessaria est conversis ad Christum per fidem, et 
quod homines per gratiam veniunt ad fidem Christi, et quod per Spiritum Sanctum, firmamur in amore Dei» 
(VCC, 121a).  |   en ... Pere]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 121a).  |  - perquè ... pedra]  Addició 
explicativa de Corella que facilita la comprensió del passatge.





per lo semblant, lo qui és creat en papa pren altre nom del que tenia, segons la devoció y 
voluntat sua.

Cephas és nom de lengua hebrayca y de lengua síria; Pere és nom de lengua grega y 
latina, y en la una y en l’altra lengua lo nom de Pere se pren de «pedra». Tengué 
fermetat Pere en la pedra Jesús quand dix que era Fill de Déu viu per ell y per los altres. 

Aquesta fermetat li venia de Jesús, pedra sens humanes mans {93a} tallada, segons 
havia profetizat Daniel profeta. Si ara en aquesta primera vista lo posà lo Senyor aquest 
nom Pere, o aprés, quand lo confessà Fill de Déu per tots los apòstols, no u podem 
afermar ab sertenitat certa. Podem rahonablement creure que ara li promés lo nom de 
Pere, y per ço li diu: «De sdevenidor lo teu nom serà Pere.» Y lo que ara li promet li 

dóna quand li diu: «Tu est Pere, y sobre aquesta pedra que só yo edificaré la mia 
Sgleya», o quand elegí tots los dotze apòstols, que diu lo evangeli: «A Simó posà nom 
Pere», axí com ans de la sua resurrectió de les claus de Parahís li féu promesa, les quals 
li donà aprés a la riba de la mar de Tiberia. Si diem que ara li imposà lo nom de Pere, 
podem dir que aprés li confermà lo nom que ja donat li havia. Tingueren aquest[s] 

dexebles ab Jesús familiaritat y coneixença, però encara del tot no·l seguiren, ans 
tornaren a ses cases y als officis propis.

[8. DE  LA VOCACIÓ DE  FELIP]

En lo dia aprés, volent lo Senyor partir-se de les jordanes ribes y tornar en Galilea, de 
hon delliberà cridar los seus dexebles, y volia visitar la verge Mare, qui en Nazareth 
habitava, trobà a Felip, qui era de la ciutat de Bethsaida, qui stà situada sobre la mar de 

Galilea, y de la mateixa ciutat eren Andreu y Pere. Y era decent cosa per a tan gran 

 síria] seria B. Seguim V.  |   rahonablement] rahonablament B. Seguim V.  |   Tiberia] Tiberian B. Sobra 
l’abreviatura nassal. Seguim V.  |   ab] a B. Seguim V.

- Tu ... Sgleya] Mt 16, 18: Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam 
meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam.  |  - A ... Pere] Mc 3, 16: Et imposuit Simoni nomen 
Petrus.  |  - En ... Pere] Jn 1, 43-44: In crastinam voluit exire in Galilaeam, et invenit Philippum. Et dicit 
ei Jesus: Sequere me. Erat autem Philippus a Bethsaida, civitate Andreae et Petri.

- segons ... sua]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 121a).  |   sua]  A continuació, Corella omet tota una 
digressió que s’allarga en l’explicació dels dos noms de Simó Pere i en les diverses interpretacions: «Simon 
ergo, est proprium nomen, Petrus vero est cognomen, Bar-Jona est Hebraeum, et sonat filius Jona. Sed, 
secundum alium Evangelistam, dicitur filius Joanna, quia, secundum quosdam, idem erat nomen patris Jona 
et Joanna, aliqualiter tamen, propter subtractionem unius syllabae, diversificatum, sicut in Latino Nicolaus, 
pro Colinus. Vel dicendum quod pater Petri, erat binomius, et sic Jona et Joanna sunt duo nomina: et hoc 
videtur ex eorum interpretatione diversa, quia Joanna, interpretatur in quo gralia, et Jona, interpretatur 
columba» (VCC, 121a).  |  - Tengué ... profeta]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella: «Vocatur enim 
Petrus, quod interpretatur firmus, ob robur mentis, et firmitatem fidei, et propter fidelem confessionem 
Christi, qua dixit: Tu es Christus Filius Dei vivi [Mt 16, 16]; cui, tanquam fidelissimae petrae, firmiter 
adhaesit» (VCC, 121a). Sobre l’expressió «pedra sens humanes mans tallada», veg. la nota de la 
p.258,15-259,3.  |   a ... Tiberia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 121a).  |   dexebles]  Om.: «primo ad fidem 
vocati» (VCC, 121a).  |   En ... aprés]  Cfr. amb el text llatí: «In crastinum autem, post Petri et Andreae 
vocationem» (VCC, 121b).





misteri, Bethsaida «casa de caçadors» se interpreta, que de la casa de caçadors caçàs 
caçadors que ab filats de verdadera doctrina prenguessen les ànimes per a la vida eterna. 
No trobà lo Senyor a Felip per cars ni fortuna, mas per la sua ordinació infal·lible, 
perquè l’il·luminàs hi·l portàs a la dignitat apostòlica. E dix a Felip lo Senyor: 
«Segueix-me.»

Diu Alcuïnus: «Segueix la mia doctrina, segueix la humilitat y mansuetut mia, 
segueix la mort y passió dolorosa, perquè aprés me pugues seguir en la resurrectió y 
ascensió gloriosa.» Seguí tantost Felip lo Senyor sens alguna contradictió ni resposta, 
ohides les sues deífiques paraules. Y par que Felip sia cridat pri- {93b} mer que tots los 
apòstols; que Andreu y l’altre, lo nom del qual lo evangeli calla, dexebles de Joan 

Baptista, per lo que de son mestre ohit havien, al Senyor se acostaren, però a Felip lo 
Senyor ell mateix lo cridà. Y no sens causa diu lo evangelista que Felip era de 
Bethsaida, ciutat d’on eren Andreu y Pere, y axí és de creure que ells li havien parlat de 
Jesús, rey Messies. Y la veu del Senyor, que tenia força, no solament que li sonà en les 
orelles, mas que entrà en les sues cordials humils entràmenes.

[9. COM  FELIP  INVITA NATANAEL  A VEURE CRIST]

Aprés que Felip ha ohit del Senyor salutífera doctrina, ab gran fervor a son germà 
Nathanael cercà, axí com cercà Andreu a Pere, desijant que fossen germans en 
verdadera amor y crehença en la religió cristiana. Trobà Felip a son germà davall una 

 del] dels B. Seguim V.  |  evangeli] evangelica B. Seguim V.  |  Joan] Johan B. Seguim V.  |   Baptista] Baptista 
B. Seguim V.  |   evangelista] evangeli B. Seguim V, per bé que el text llatí no ajuda a determinar la lliçó.

- E ... Segueix-me] Jn 1, 43.  |  - Y ... Pere] Jn 1, 44.

 ab ... doctrina]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 121b).  |   infal·lible]  Om.: «et ex intentione quaesitum invenit 
eum» (VCC, 121b).  |   hi·l ... apostòlica]  Cfr. amb el text llatí: «et ad fidem vocaret» (VCC, 121b).  |  - Diu ... 
gloriosa]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet,  segons l’ed. de Rigollot, un fragment que 
pertany a Alcuí de York: «unde sequitur: Et dixit ei sequere me, hoc est doctrinam et exemplum imitare, ut 
dicit Alcuinus. Sequitur enim eum qui imitatur humilitatem et passionem ejus, ut sit socius resurrectionis et 
ascensionis» (VCC, 121b). El contrast de la traducció amb la font original d’Alcuí, Commentaria in s. 
Joannis evangelium, Commentariorum in Joannem liber primus, c.III (PL 100, col. 0761A-B), revela que les 
paraules atribuïdes per Corella al teòleg anglés pertanyen, efectivament, a la seua ploma: «Sequitur namque 
Dominum, qui imitatur; sequitur Dominum, qui quantum fragilitas humana patitur, ea quae in homine 
monstrat Filius Dei, humilitatis exempla non deserit; sequitur Dominum, qui socius passionum existendo, ad 
consortium resurrectionis ejus, et ascensionis pertingere sedulus exoptat». Convé notar, finalment, el recurs 
de Corella a la traducció rimada per embellir el passatge.  |   resposta]  Om.: «sicut bonus obediens» (VCC, 
121b).  |  - Y ... entràmenes]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 121b).  |   axí ... Pere]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 121b).  |  16-17 desijant ... cristiana]  Cfr. amb el text llatí: «desiderans eum habere fratrem in fide, 
sicut in carne» (VCC, 121b).





figuera, al qual dix la causa perquè·l cercava en semblants paraules: «Aquell de qui ha 
scrit en la Ley Moysés y los Profetes havem trobat: Jesús, fill de Joseff, y és Natzaret la 
sua pàtria; havem trobat aquell qui ab tan gran desig speràvem, Jesús, qui·ns delliure 
hi·ns salve, fill de Joseff», que axí u creyen. Pres lo nom lo Senyor de Natzareth, perquè 
allí habità fins a trenta anys tornat de Egipte. Havia ohit Felip que deya lo profeta que 

natzareu se nomenaria.
Maravellà’s Nathanael que de Galilea fos lo rey Messies. Era home de sciència, y 

sabia que en Bethleem devia nàixer; y los doctors clarament ho determinaren davant 
Herodes, y los tres Reys a Bethleem trameteren. Y per ço diu sant Crisòstom que 
dubtant respòs, dient: «De Nazareth pot éser alguna bona cosa?» No dubtà que fos 

vengut lo Messies, que veya perdut lo ceptre de Judea, ni dubtà que vingués de la casa 
de David, de la qual Joseff devallava, mas dubtà que de Nazareth y no de Betleem fos la 
nativitat sua. Sant Agostí expon en altra manera aquesta resposta: que Nathanael, no 
dubtant, ans adverant y affermant respon al que Felip deya: «Bé pot ésser de Nazareth 
alguna cosa bona.»

Y, perquè Felip no era {93c} axí perfetament instrohit que de tot li pogués tornar 
complida resposta, pensà que·l portàs al Senyor, qui prestament de tot lo instrohiria. Hi 
per ço li diu: «Vine y mira. Tu veuràs com és veritat lo que yo·t parle.» Sabia Felip que 
si al Senyor veya, y les sues deífiques paraules scoltava, fàcilment creuria tot lo que ell 
creya. Nathanael «do de Déu» se interpreta, que per la sua gràcia al Senyor vénen los 

qui al Senyor se converteixen.

 Natzareth] Nazareth B. Seguim V.  |   natzareu] nazareu B. Seguim V.  |   que] qui B. Seguim V.  |   sant] sanct 
B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.  |   dubtant] dubtan B. Seguim V.

-, Aquell ... pàtria] Jn 1, 45: Invenit Philippus Nathanael, et dicit ei: Quem scripsit Moyses in lege, et 
prophetae, invenimus Jesum filium Joseph a Nazareth.  |   De ... cosa] Jn 1, 46: Et dixit ei Nathanael: A 
Nazareth potest aliquid boni esse? Dicit ei Philippus: Veni et vide.  |   Vine ... parle] Jn 1, 46.

 figuera]  Om.: «non casu, sed diligenter quaesitum» (VCC, 121b).  |  la ... paraules]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 121b).  |  -, Aquell ... nomenaria]  Corella tradueix aquest passatge, basat en Jn 1, 45, separant el 
text evangèlic de la glossa que l’acompanya en el text llatí, i evitant les repeticions innecessàries. Cfr. amb el 
text llatí: «Quem scripsit Moyses in Lege,et Prophetae nuntiaverunt, invenimus, diu expectatum, Jesum, 
salutis auctorem, filium Joseph, scilicet putativum, a Nazareth, quia ibi conceptus et nutritus erat, et quia de 
eo per Prophetas audierat, quoniam Nazaraeus vocabitur. Philippus, secundum communem modum loquendi, 
loquitur, quia filius Joseph, cui desponsata mater ejus erat, putabatur» (VCC, 121b).  |  - y ... trameteren]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 121b).  |  - Y ... cosa]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 20 (al. 
19), 1 (PG 59, col. 125).  |  - ni ... sua]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 121b).  |  - Sant ... bona]  Sant 
Agustí, In Joannis evangelium tractatus CXXIV, tractat VII (PL 35, cols. 1445-1446).  |  - que ... resposta]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 121b).  |  - Hi ... parle]  Cfr. la trducció de  Corella amb el text llatí: 
«propter quod sequitur: Dicit ei Philippus: Veni et vide [Jn 1, 46], id est ab eo addisce, per experimentum 
virtutis, quae est in ipso» (VC, 121b).  |  - Sabia ... creya]  El text llatí atribueix aquest raonament a sant 
Joan Crisòstom: «Et adduxit eum Philippus ad Jesum, ut dicit Chrysostomus; trahit quidem eum  ad 
Christum, sciens de reliquo eum non contradicturum, si verba et doctrinam illius gustaverit» (VCC, 121b).  La 
font és sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 20 (al. 19), 1 (PG 59, col. 125).





[10. COM  CRIST  REVELA AQUESTS SECRETS]

Mirà lo Senyor Nathanael que a ell venia; mirà ab ulls de dilectió la sua simple 
mansueta pensa, y que al Senyor més ab lo cor que ab lo cors se acostava, y dix als qui 
de prop li staven: «Mirau aquest verdader israelita, en lo qual engan no·s troba.» Israel 
«mirant a Déu» significa. Aquest és verdader fill de Israel, qui sens engan y falsia ve a 
conéixer la veritat a salut de la sua ànima. Gran és aquest Nathanael, al qual lo Senyor 

fa tan gran testimoni!
Respòs Nathanael: «D’on has hagut de mi coneixença?» Respòs lo Senyor: «Abans 

que Felip te cridàs, yo·t viu com eres davall la figuera.»

 israelita] isralita B. Seguim V.  |   figuera] figura B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «cum esses sub ficu» 
(VCC, 122a).

- Mirà ... troba] Jn 1, 47: Vidit Jesus Nathanael venientem ad se, et dicit de eo: Ecce vere Israelita, in quo 
dolus non est.  |  - Respòs1 ... figuera] Jn 1, 48: Dicit ei Nathanael: Unde me nosti? Respondit Jesus, et dixit 
ei: Priusquam te Philippus vocavit, cum esses sub ficu, vidi te.

 ànima]  Om.: «si enim habet peccata, confitetur ea; non igitur negat eum esse peccatorem, sed laudat in eo 
confessionem. Dolosi quippe sunt, qui se praedicant bonos et justos, cum sint mali et peccatores» (VCC, 
122a).  |   testimoni]  Om.: «Israel interpretatur videns Deum, unde dicitur verus Israelita: primo, ex fide, qua 
jam Deum videre et in eum credere incipiebat; quia instructus in Lege per fidem et intelligentiam 
Scripturarum, saltem per speculum, et in aenigmate, Deum videbat. Secundo, ex confessione, quam Christo 
respondendo faciebat» (VCC, 122a).  |  - Respòs1 ... figuera]  Cfr. el text llatí amb la versió de Corella, que 
es limita a traduir el verset Jn 1, 48, tot ometent la glossa que l’acompanya en el passatge de Ludolf: «Videns 
ergo Nathanael quod conditionem suae mentis expresserat, quaesivit unde ipsum sciebat, dicens: Unde me 
nosti? id est, ex qua virtute, cum hoc sit supra virtutem humanitatis. Et Jesus respondit ei, per revelationem 
alterius occulti, dicens: Priusquam te Philippus vocaret, et tibi de me loqueretur, cum esses sub ficu, vidi, id 
est cognovi te et propositum cordis tui. Ad litteram, sub quadam ficu sederat, forte cogitans de futuro 
Salvatore: ubi Philippus superveniens, de Christo cum eo singulariter, nullo alio praesente, loquebatur» (VCC, 
122a).





[11. COM  NATANAEL  ÉS FET  DEIXEBLE  DE  CRIST]

Respòs Nathanael: «Rabí, tu est Fill de Déu, tu est rey de Israel.» Respòs lo Senyor: 
«Perquè t’he dit que t’he vist davall la figuera, ja comences a creure? Majors coses 
veuràs que no són aquestes. Certament, certament vos dich que veureu ubert lo cel, y los 
àngels de Déu pujant y devallant sobre lo Fill de l’home.»

Hon devem atendre sobre la evangèlica letra que en la conversió de Nathanael lo 

Senyor volgué mostrar tres senyalades coses, perquè la consuetut dels juheus és que 
senyals demanen, segons clarament podem veure en tot lo discurs de la Sacra Scriptura, 
y axí, lo Senyor benigne a cascú tira y crida segons la condició sua. Lo primer senyal 
que lo Senyor a Nathanael mostra és quand li diu qui era dins lo seu cor y pensa, que a 
sol Déu pertany aquesta coneixença; lo segon, quand li diu que l’havia vist davall la 

figuera, sots la qual ab Felip, son germà, parlat havia, y era lo Senyor luny, que ab ulls 
corporals no u {93d} podia veure, ni havia ab ells alguna tercera persona que al Senyor 
ho pogués retraure.

 davall] davalla B. Seguim V.  |   lhome] home B. Seguim V.

 Respòs ... Israel] Jn 1, 49: Respondit ei Nathanael, et ait: Rabbi, tu es Filius Dei, tu es rex Israel.  |  
5-467,2 Respòs2 ... lhome] Jn 1, 50-51: Respondit Jesus, et dixit ei: Quia dixi tibi: Vidi te sub ficu, credis; majus 
his videbis. Et dicit ei: Amen, amen dico vobis, videbitis caelum apertum, et angelos Dei ascendentes, et 
descendentes supra Filium hominis.

-, Jn 1 49 ... serveixen]  Corella ofereix en aquest punt una traducció reelaborada que s’allunya molt del 
text llatí: «Et ideo propter hoc signum et praecedens, Nathanael statim confessus est ipsum esse Christum. 
Unde sequitur: Respondit Nathanael, et ait: Rabbi, tu es Filius Dei, tu es Rex Israel [Jn 1, 49], id est Christus 
expectatus ab Israel in Regem et defensorem. Expectabant enim omnes Judaei Messiam temporalem, Regem 
futurum: et hoc modo videtur loqui iste Nathanael; quia non habebat adhuc cognitionem perfectam de 
Christo. Non enim videtur intellexisse tunc ipsius divinitatem, quia non dixisset: Tu es Rex Israel, sed totius 
mundi; et propterea cum dixit: Tu es Filius Dei, non fuit confessus ejus divinitatem, sed intellexit hanc 
filiationem, per quamdam gratiae excellentiam. Unde dicit Chrysostomus, quod adhuc credens esse 
sapientem, qui ex aliqua revelatione Dei secreta noverit, confitetur eum esse Filium Dei, non per naturam, sed 
per adoptionis gratiam; quia adhuc non erat plene illuminatus de fine Trinitatis. Alii tamen dicunt quod hoc 
ex corde credidit, sicut ore confessus fuit; sed primum probabilius est, sicut inferius patebit. Unde Dominus 
docet eum amplius, elevans eum ad majora, scilicet ad divinitatis suae cognitionem, per obsequium 
Angelorum, sibi tanquam superiori exhibendum. Nulla enim natura est supra angelicam, nisi divina; et hoc est 
quod dicitur: Respondit Jesus, et dixit ei: Quia dixi tibi: vidi te sub ficu, credis, me esse Christum, quantum 
ad excellentiam gratiae, majus his videbis [Jn 1, 50], cognoscendo virtutem divinae substantiae. Unde 
Chrysostomus: “Quasi dicat: Magnum tibi visum est hoc esse quod dixi, et propterea me Regem Israel 
confessus es. Quid igitur dices cum majus videris?” Et quid sit istud majus, ostendit subdens: Et dicit eis, 
scilicet Philippo, et Nathanaeli: Amen, amen dico vobis, amen, idem est quod fideliter, et ideo ubi duplicatur, 
est signum maximae certitudinis et firmitatis, videbitis coelum apertum; et Angelos Dei ascendentes et 
descendentes super Filium hominis [Jn 1,51], in obsequium deitatis, in humana latentis natura. In Passione 
enim apparuit illi Angelus de coelo, confortans eum [Lc 22, 43]; et in resurrectione, visi sunt Angeli circa 
sepulchrum ejus; et in ascensione astiterunt, tanquam duo viri, in vestibus albis [Ac 1, 10]; sed et ante hoc, 
accesserunt, et ministrabant ei [Mt 4, 11]; et evangelizabant ejus nativitatem. Ubi Chrysostomus: “Vide 
qualiter paulatim eum a terra subducit, et facit quod non ultra aestimet eum hominem solum: cui enim Angeli 
ministrant, qualiter hic homo purus esset? Per hoc igitur suadet Angelorum se esse dominatorem” haec 
Chrysostomus» (VCC, 122a-b). Els passatges de sant Crisòstom referits provenen de les Homiliae in 
Joannem, 21 (al. 20), 1 (PG 59, cols. 128-129). 





Mirant Nathanael aquests dos senyals maravellosos, respon al Senyor: «Mestre», 
quasi dient: «Gran és la tua sciència, de tu vull aprendre. Tu est lo rey de Israel, aquell 
Messies que Israel spera; tu est Fill de Déu.» No par que Nathanael entengués en 
aquestes paraules la divinitat de Jesús, Déu y Senyor nostre, ni·l confessàs axí com 
aprés lo confessà Pere, quand dix: «Tu est Crist, Fill de Déu viu»; però entenia 

Nathanael que era Fill de Déu per special gràcia, però no que fos Déu y home, y que era 
lo rey Messies que en Israel regnar speraven, y que·ls faria del[l]iures de la stranya 
senyoria. Y perquè la sciència humana proceheix de imperfeta a perfeta coneixença, 
segons diu lo Aristòtel en lo Primer dels Phísichs, y la gràcia no muda, mas dóna 
perfectió a natura, aquel[l] mateix orde té en nosaltres la gràcia, que de menys perfeta a 

més perfeta acamina.
Hi per ço, mirant lo Senyor que Nathanael lo havia confessat Mestre, Rey hi Fill de 

Déu per special gràcia, diu-li senyals que la sua divinitat li manifesten, y axí puga 
confesar y creure que és Déu y home. Y per ço li diu que veuran los cels uberts, y àngels 
pujant hi devallant sobre·l Fill de l’home, los quals seran en servey hi obsequi de la sua 

divinitat en la humanitat assumpta.
Diu sant Crisòstom: «En la conversió de aquest benaventurat Nathanael devem molt 

atendre. Primerament, ell stava davall la figuera, y és de creure que axí sol, hi gran 
doctor, pensava en lo adveniment del rey Messies, y que satisfent al que útilment 
pensava, arribà Felip, responent la divina bondat a la sua bona pensa. Y aprés, mirant lo 

Senyor que a ell venia, diu-li qui era dins la sua pensa. Pensant Nathanael que·l[s] 
secrets del seu cor lo Senyor sabia, demanà-li de hon tenia aquesta conexença, hi lo 
benigne Senyor ab altre senyal li tornà resposta, dient com absent l’avia vist davall la 
figuera. Y axí, Nathanael començà a creu- {94a} re. Hi lo Senyor, per acabar la sua 
crehença, hi que és Déu hi home pogués creure, diu-li que veurà àngels que, uberts los 

cels, devallara[n] sobre lo Fill de l’home.» Devallaren sobre lo Senyor en la sua nativitat 
los àngels, devallaren en lo desert com lo serviren, devallà en l’ort quand feya oració 
l’àngel, devallaren en la sua resurrectió àngels, hi devallaren àngels quand als cels del 
mont Olivet se’n pujava.

Diu sant Crisòstom: «Mira per quin orde lo benigne Senyor de la terra al cel la pensa 

de Nathanael vol que puge, com li mostra que no és solament home aquell qui los àngels 
serveixen.»

 dient] dlent B. Seguim V.  |  aprendre] apendre B. Seguim V.  |  Israel] Irael B. Seguim V.  |   Fill] Fil B. Seguim 
V.  |   de] om. B. Seguim V.  |   confesar] confessar B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   àngels] 
angells V. Seguim B.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- Mirant ... Déu] Jn 1, 49.  |   Tu ... viu] Mt 16, 16: Respondens Simon Petrus dixit: Tu es Christus, Filius 
Dei vivi.





No volgué lo Senyor que Nathanael fos apòstol, perquè era gran home de sciència, 
que no presumís ell hi los altres que per ésser hòmens de sciència los elegia, hi la 
maravellosa conversió dels pobles atribuhissen a mundana sapiència. Volgué, donchs, lo 
Senyor que·ls primers fundadors de la santa Sgleya fossen hòmens ignorants ydiotes, y 
les gents vessen la sua doctrina hi obres eren coses divines, no humanes, hi axí, fos 

confús y envergonyit lo món hi los savis qui en la sapiència mundana se glorien. Però 
per satisfer a tot lo que maliciosament dir s’i poria, volgué lo Senyor que Nathanael y 
Nicodemus, grans doctors, a la fe venguessen, perquè dir no·s puga que tots los qui a la 
fe venien eren ydiotes, hi que hòmens ignorants eren stats decebuts per defalt de 
sciència, hi axí fos tenguda en menyspreu la santa fe cathòlica.

Hi per ço, aprés que ja fon plantada, la divina sapiència volgué dispondre que sant 
Pau, gran hi excel·lent doctor, y zelador de la ley judaica, vingués a la verdadera 
crehença, hi sobre tots zelàs la fe que·ls apòstols peixcadors pricaven. Per Andreu hi 
Felip, qui al Senyor los germans portaren, podem entendre aquells qui a religió o 
qualsevol bones obres los {94b} prohismes indoheixen, contra molts qui no solament 

no·ls hi porten ni·ls ho consellen, ans quand poden los ne aparten.

[12. DEL MOTIU PER  QUÈ CRIST  TORNÀ A NAZARET]

Vench lo Senyor ab Felip en Galilea, a la ciutat de Nazareth, hon stava la sua verge 
Mare, la qual lo acollí ab goig que la sua sacratíssima ànima lo sentia, hi la nostra mà 
no·l pot scriure. Hi devem atendre que lo Senyor, aprés del baptisme, aprés de les 
temptacions, desert hi dejuni, a la ciutat de Nazareth tornà, que «flor» se interpreta, per 

donar-nos exemple que per molt que lo cristià de les culpes sia munde y en bones obres 
aprofite, tostemps faça stima que a florir comença.

Tot aquell any stigué lo Senyor en Galilea fins al miracle de les noces, ni legim en los 
sagrats evangelis de tot aquell any altres actes, sinó lo baptisme, lo dejuni, la temptació 

 Senyor] Senyo B. Seguim V.  |   ignorants] ingnorants B. Seguim V.  |   hi] y B. Seguim V.  |  qui] qni V. Seguim 
B.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   pricaven] preÿcaven B. Seguim V.  |   ans] 
mas B. Seguim V.  |   flor] flore B. Seguim V.  |   donar-nos] donar B. Seguim V.

 Vench ... Galilea] Lc 4, 14: Et regressus est Jesus in virtute Spiritus in Galilaeam, et fama exiit per universam 
regionem de illo.  |  a ... Nazareth] Lc 4, 16: Et venit Nazareth, ubi erat nutritus, et intravit secundum 
consuetudinem suam die sabbati in synagogam, et surrexit legere.

- No ... sapiència]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que no dóna compte en aquest punt de 
Nicodem: «Verumtamen, quia iste Nathanael doctissimus et peritissimus erat in Lege, noluit eum Dominus in 
Apostolum cum aliis eligere; nec etiam Nicodemum, de quo infra dicitur, eo quod et ipse peritus et doctus 
esset, ne propter suam scientiam, se electos dicerent vel praesumerent» (VCC, 122b).  |   qui ... glorien]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 122b).  |  - Hi ... pricaven]  Cfr. amb el text llatí amb la traducció de Corella: 
«Postquam vero fides catholica radicata fuit, Paulus ad apostolatum vocatus est, quamvis litteratus esset» 
(VCC, 122b).  |  - la1 ... scriure]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «cum indicibili gaudio, 
receptus est per eam» (VCC, 122b). La manifestació de la incapacitat pròpia per a referir amb paraules alguns 
dels fets o misteris de la vida de Crist és un lloc comú a què Corella recorre en més d’una ocasió al llarg de la 
traducció del Cartoxà.





hi lo testimoni del Baptista hi de aquests dexebles, qui a ell se acostaren, segons havem 
scrit en lo precedent capítol.

ORACIÓ

Senyor Jesús, redemptor hi salvador de nosaltres, miserables catius perduts hi presos; 
dels excellats sperança, dels pobres de sperit solaç dulcíssim, fortitud dels qui acaminen, 

recreació dels qui treballen, dels ciutadans de Parahís corona, premi hi verdadera 
alegria, únich Fill natural del sobiran Déu, excel·lent fruyt del virginal ventre, font de 
totes les gràcies, de la plenitud del qual prenem tots nosaltres. Fes-me gràcia, Senyor 
benigne, que a tu, última fi de tots los desigs nostres, yo desige, a tu ame, en tu spere, a 
tu me acoste, a tu segueixca. Tu, Senyor, est aquell sol que·ns sacies, tu sol nos 

delliures, tu sol nos salves, tu sol est bo, suau hi benigne als qui·t cerquen, als qui a tu 
amen hi a tu segueixen. Amén.

 treballen] traballen B. Seguim V.  |  hi] he B. Seguim V.

- segons ... capítol]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 122b). 



{94C} DE LES NOCES  EN LES QUALS CONVERTÍ  L’AYGUA EN VI.  
CAPÍTOL XXV

[1. COM  CRIST  HONRA LES NOCES AMB  LA  SEUA PRESÈNCIA]

En l’any trenta-hu de la sua perfeta vida, començà lo Senyor il·lustrar lo món en 
senyals y doctrina, paraules y obres que tot cors de natura excel·lien. Entrà en les noces 

y en vi convertí l’aygua en semblant dia, passat hun any, que havia rebut lo batisme. 
Volgué lo Senyor ab la sua corporal presència, y ab lo principi dels seus miracles, les 
noces que en lo principi en parahís terrenal havia instituhides, axí com lícites y honestes 
per la sua presència fossen honrrades y aprovades, perquè los heretges no presumissen 
impugnar lo matrimoni.

Diu Beda: «Perquè és bona la castedat del matrimoni, millor la vidual continència, 
òptima la virginal mundícia, per aprovar-les totes y fer differència dels graus de 
perfectió, en aquelles volgué pendre carn humana y nàixer en lo món de Maria verge, y, 
presentat al temple, éser denunciat y beneyt per Anna, vídua, y, en edat perfeta, convidat 
a les noces.»

Seguint, donchs, la evangèlica història, diu lo gloriós evangelista: «Lo tercer dia aprés 
que·l Senyor cridà a Felip en Galilea, celebraren núpcies en Chanà, qui era una petita 
vila de Galilea.» Y, ab tot que no diga lo evangelista de qui eren, però comunament se 
afferma que de Johan evangelista; y axí par que·n lo seu pròlech ho diu sant Jerònim, y 
no legim que·l Senyor sia stat en altres noces. Hi era la senyora verge Mare de Jesús en 

les noces, perquè eren de Johan, nebot seu, fill de sa germana. No és versemblant que 
vingués sinó en noces de persones que molt li fossen propinqües, axí com anà visitar 
Elizabeth, cosina germana, que no legim visitàs alguna altra. Fon, donchs, en les noces 
la Senyora nostra no com a stranya convidada, mas com a primogènita y més digne, 
digníssima entre les germanes, y stigué en la ca- {94d} sa de sa germana axí com en la 

sua.

 batisme] baptisme B. Seguim V.  |   instituhides] instituïdes B. Seguim V.  |   virginal] virginall B. Seguim V.  |  
 aquelles] aquells B. Seguim V.  |   però] pera B. Seguim V.

- Lo ... Galilea] Jn 2, 1: Et die tertia nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae, et erat mater Jesu ibi.  |  
- Hi ... noces] Jn 2, 1.

- il·lustrar ... excel·lien]  Cfr. amb el text llatí la traducció amplificada de Corella: «signis mirificis mundum 
illustrare» (VCC, 123a).  |   en ... terrenal]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 123a).  |  - Diu ... noces]  Beda 
el Venerable, Homiliae, l.I: Homiliae genuinae, homilia XIII: In dominica secunda post Epiphaniam (PL 94, 
cols. 0068B-C).  |   Seguint ... evangelista]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 123a).  |  16-17 Lo ... Chanà]  Cfr. la 
traducció de Corella amb el text llatí: «Die, itaque, tertio, id est tertio ab Evangelista nominato post primos 
duos (quibus Jesus post regressum a deserto ad Joannem venit, quamvis inter eos multi dies fluxerint), 
nuptiae factae sunt in Cana» (VCC, 123a).   |  - y2 ... noces]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de 
Corella: «Quem volentem nubere Christus  de nuptiis vocavit: et ex tunc Joannes Christo, propter munditiam 
continentiae virginalis, magis familiaris fuit. Hoc etiam videtur, ex eo quod Christus non legitur fuisse in 
nuptiis aliis» (VCC, 123a).





Volent Maria Salomé, muller de Zebedeu, a son fill Johan celebrar noces, vench a 
Natzareth, que de la vila de Chanà stà dos legües, y diu a la Senyora nostra, germana 
sua, lo que dellibera, si la sua benignitat ho aprova, demanant-li de singular gràcia ab la 
sua presència les noces de son nebot honrre, santifique y les benehexca, y ab la sua 
prudència les ordene.

Ans dels altres vench a les noces la verge Senyora, y par que u diga lo evangelista, 
dient: «Y allí era la mare de Jesús.» Lo Senyor y los seus dexebles diu lo evangeli que 
foren cridats a les noces; no tenien encara los dexebles ferma crehença, però seguien 
familiarment lo Senyor, desijant ohir la sua deífica doctrina. No scriu res lo evangelista 
de Josef, spòs de la nostra Senyora. Alguns opinen que ja era passat de aquesta vida, y 

que la verge sposa en custòdia del fill romania. En la passió del Senyor és certa cosa que 
Joseff no vivia, perquè lo Senyor no acomanara si ell vixqués a dengú la sua verge 
Mare.

Considera, mira y contempla lo mansuet humil Senyor y benigne, segut en loch humil 
y baix entre·ls altres, axí com hun mínim jove del poble. Començà lo Senyor posar per 

obra lo que prycar havia, dient: «Com te conviden, record-te que en lo menor loch te 
segues.»

[2. DE  LA FALTA DE  VI I DE LA  INTERVENCIÓ DE  MARIA]

Contempla la verge Senyora nostra tota solícita que tinguen recapte los qui en les 
noces mengen, y sobretot los pobres. Y ja eren prop la fi de la taula, quand digueren a la 
verge Senyora que lo vi defallia. Al seu Fill se acostà la piadosa Mare, y en poques 

paraules li parlà, dient: «Vi no tenen.» No és de pensar ni creure que per cars ni fortuna 
defallís lo vi en les noces que lo Senyor menjava, mas per la divina providència, 
perquè·l Senyor tingués justa causa de fer miracles.

Entenent la prudentíssima senyora verge Mare que era lo temps de son Fill en edat 
perfeta, en la qual havia mostrar que era Fill de Déu natural, y no {95a} de Joseff, 

segons los pobles pensaven, al Fill se acostà, dient: «Vi no tenen.» Tenen vi, però no·ls 

 Natzareth] Nazareth B. Seguim V.  |   que u] que·n VB. Esmenem la lliçó d’acord amb el sentit del passatge.  |  
 allí] alí B. Seguim V.  |   los] les VB. Esmenem la forma de l’article atenent a la concordança de gènere.  |  
 Josef] Joseff B. Seguim V.  |  Senyora] Seuyora V. Seguim V.  |   del fill] dell fil B. Seguim V.  |   altres] altrels 
B. Seguim V.  |   prycar] pricar B. Seguim V.

 Y ... Jesús] Jn 2, 1.  |  7-8 Lo ... noces] Jn 2, 2: Vocatus est autem et Jesus, et discipuli ejus, ad nuptias.  |  
- Com ... segues] Lc 14, 8: Cum invitatus fueris ad nuptias, non discumbas in primo loco, ne forte 
honoratior te sit invitatus ab illo.  |  - Y ... tenen] Jn 2, 3: Et deficiente vino, dicit mater Jesu ad eum: 
Vinum non habent.

- si ... ordene]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 123a).  |   romania]  Om.: «quia nec etiam deinceps de eo 
legitur in Evangelio» (VCC, 123a).  |   segues]  Om.: «Ipse vero prius coepit facere, quam docere [Ac 1, 1]» 
(VCC, 123a).  |  - Contempla ... pobres]  Cfr. amb el text llatí: «Conspice etiam Dominam obsequiosam, et 
in cunctis recte et ordinate faciendis sollicitam» (VCC, 123a).  |   per ... providència]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 123b).  |   segons ... pensaven]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 123b).





bastava. «No tenen vi, Fill meu, que·ls baste.» Solament lo defalt que tenien li denuncia; 
res no li demana. Sabia la prudent Senyora que a l’amich basta que la sua necessitat a 
l’amich denuncie. Guardà al Fill reverència, que Déu era, y en la sua liberal 
misericòrdia sperà. No pogueren sperar les sues entràmenes piadoses que acabadament 
de vi tinguessen fallença, perquè la sua germana y lo nebot volia guardar de vergonya, y 

per ço recorregué al Fill, qui omnipotent conexia. Plena del Sperit Sant mirava que son 
Fill Déu faria aquell miracle.

Diu sant Jerònim: «És decent cosa que en les noces en les quals lo Senyor conviden 
de vi tinguen fallença, significant que les mundanes jocunditats no y sien, que·ns 
enbriaguen, y fan que del Senyor se obliden aquells qui les beven».

Respòs lo Senyor a la sua verge piadosa Mare: «Què toca a tu y a mi, dona? No és 
venguda encara la mia hora.» Diu Orígenes: «Decentment lo Senyor diu a la sua verge 
Mare dona.» «Dones» són les vèrgens; verge era Eva, de la qual dix Adam: «La dona 
que m’has donada en companyia.» Però lo Senyor la sua stimada verge Mare nomena 
dona per la sua pietat y misericòrdia, que lo seu piadós cor amollien. «Dona» se diu en 

latí mulier, que pren lo nom de mollea.

 basta] hasta B. Seguim V.  |   enbriaguen] embriaguen B. Seguim V.  |  obliden] oblideu B. Seguim V.

- Respòs ... hora] Jn 2, 4: Et dicit ei Jesus: Quid mihi et tibi est, mulier? nondum venit hora mea.  |  
- La ... companyia] Gn 3, 12: Dixitque Adam: Mulier, quam dedisti mihi sociam, dedit mihi de ligno, et 
comedi.

 denuncie]  Om.: «absque ulla petitione. Unde non dicit: Da eis vinum» (VCC, 123b).  |  que ... era]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 123b).  |  - Plena ... miracle]  Cfr. la traducció de Corella, que omet part del text, amb 
l’original text llatí, que atribueix aquest passatge a sant Jeroni: «Plena quippe Spiritu Sancto, jam tunc illud 
miraculum praevidebat, quod Filius ejus facturus erat. Quod ergo facere cogitabat, hoc illa ut faceret, 
admonebat, secundum Hieronymum» (VCC, 123b). No hem localitzat el fragment en l’obra de sant Jeroni, 
però sí que consta en sant Bru de Segni, Commentaria super evangelia, Commentaria in Joannem, pars prima 
(PL 165, col. 0461C) i, parcialment, en Commentaria in Lucam, pars prima, (PL 165, col. 0361B), obra del 
mateix autor.  |  - Diu ... beven]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, en què no consta 
l’atribució del fragment a sant Jeroni: «Congruum est, quod ubi Deus invitatur, temporalis vinum jucunditatis 
deficere debeat; hoc enim vino Sancti non delectantur, quia inebriat ad Dei oblivionem, et incendit ad 
concupiscentiam; nec dubium est quin Christus ad delectantes in vino jucunditatis, nunquam introisset, et 
ideo congruum est ut in nuptiis Sanctorum deficiat» (VCC, 123b).  |  - Respòs ... mollea]  Cfr. amb el text 
llatí la traducció de Corella, que omet un fragment de sant Agustí, Sermones ad populum, Classis prima: De 
scripturis, sermó LI: De concordia evangelistarum Matthaei et Lucae in generationibus Domini, c.XI (PL 38, 
sc), i desdibuixa el passatge atribuït a Orígenes, la font del qual no hem pogut verificar: «Respondit Jesus: 
Quid mihi et tibi est, mulier? quid me molestas? secundum Augustinum, Maria mulier dicta est, non corrupta 
virginitate, sed appellatione gentis suae. Mulieres enim  omnes feminas illi appellaverunt, proprietate linguae 
Hebraeae; unde et mulier de Eva virgine, cum adhuc in paradiso esset, dicitur: Mulier quam dedisti mihi 
sociam, etc. Secundum Origenem, congrue vocat Mariam mulierem, pro sexu et proprietate cordis, per 
misericordiam emolliti: quoniam misericordia emollita mollia sensit de nuptiis celebrantibus, qui ex 
paupertate vini, in proximo manifestanda, verecundati fuissent» (VCC, 123b). 





[3. COM  S’HA D’INTERPRETAR  LA RESPOSTA DE  CRIST]

Diu més lo Senyor: «No és venguda la mia hora; encara tenen vi, y sinó en necessitat, 
no·s deu fer miracle. Hi si ans que·l vi de tot fallga yo·l feya, no·l coneixerien.» Diu 
sant Crisòstom: «La piadosa Senyora, moguda de misericòrdia, provehint a la propinqüe 
vergonya del nebot y de la germana, volgué anticipar lo temps de fer miracles. Y perquè 
aquest miracle fon lo primer a confirmació dels seus dexebles, era mester que tots lo 

coneguessen, y a tots fos accepte, y per ço no era disposta hora que·l Senyor fes miracle 
ans que del vi tinguessen total fallença.»

Y perquè la {95b} piadosa Mare volia prevenir la hora, respon lo Senyor tals 
paraules: «Què toca a mi ni a tu, dona?», quasi dient: «Saber lo temps convenient per a 
fer miracles no és comú a tu hi a mi, sol a mi sguarda. No és venguda la mia hora de fer 

aquest miracle, per mi sola coneguda.»
Diu sant Agostí: «Fer miracles era del Senyor, segons la divinitat sua, la qual no tenia 

de sa Mare, y per ço volgué lo Senyor mostrar en tal resposta que en quant Déu no era 
tengut ésser obedient a la Mare»; quasi dient: «No tinch de tu que puga fer miracles, 
mas del meu etern Pare; de tu per a morir he pres natura humana, en la qual morint 

hauré de tu memòria, y acomanar-t’é al verge amat dexeble. Lavors serà venguda la mia 
hora, que·m recorde de tu, de qui he pres la carn en la qual morir puga».

[4. DE  LA CONFIDÈNCIA DE  MARIA]

La primera exposició de sant Crisòstom par que sia a la letra més conforme, y 
mostra’[n]s que diu als ministres la piadosa Mare: «Feu tot lo que mon fill vos mane.» 

 Diu] Deu B. Seguim V.  |  encara] encra B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim 
V.  |   memòria] menòria B. Seguim V.

 No ... hora] Jn 2, 4.  |   diu ... mane] Jn 2, 5: Dicit mater ejus ministris: Quodcumque dixerit vobis, facite.

- y ... miracle]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 123b).  |  - Diu ... fallença]  Font no localitzada.  |  
- provehint ... germana]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 123b).  |   hora]  Om.: «et quod statim, antequam esset 
opportunum, Christus faceret miraculum; ideo Christus, Matre haud dubium, sapientior, eam repressit» (VCC, 
123b).  |  - Diu ... Mare]  Font no localitzada.  |   Mare]  Om.: «quia in natura divina nihil habuit a Matre, 
nec, per consequens, cum ea aliquid commune» (VCC, 124a).  |  14-17 quasi ... puga]  Cfr. amb el text llatí la 
traducció abreujada de Corella: «quia in natura divina nihil habuit a Matre, nec, per consequens, cum ea 
aliquid commune. Ideo dicit: Quid mihi et tibi est, mulier? Quasi dicat: Vis fieri miraculum; sed ad hoc 
agendum, quid commune habeo tecum? Quasi etiam dicat: Ex natura communi tecum hoc non ago, sed ex eo 
quod habeo a Patre; quia virtutem faciendi miracula a Patre habeo, non a te. Sed quia humanitatem, in qua 
passus est, traxit a Matre, ideo addidit: Nondum venit hora mea, a me disposita, hora scilicet voluntatis, non 
necessitatis; id est, tempus patiendi ex communi mihi et tibi, scilicet in natura quam a te habeo: et tunc te 
recognoscam, et tibi condescendam. Unde cum venisset hora, qua ut homo moreretur, de cruce, cognitam 
Matrem, recommendavit discipulo, quem prae ceteris diligebat» (VCC, 124a).  |  - La ... Mare]  Cfr. amb 
el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Primae tamen sententiae, secundum Chrysostomum, magis 
consonat littera sequens; quia Mater Jesu ex ejus responsione non ostendit petitionem suam repulsam, sed 
convenienter dilatam. Unde de Domini responsione non diffidens, sed de sua benignitate praesumens, rediit 
ad ministros, qui serviebant in nuptiis illis, et fiducialiter mittens illos ad Filium suum, dixit eis» (VCC, 
124a). El passatge al·ludit pertany a sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 21 (al. 20), 2-3 (PG 59, cols. 
131-132).





Stimava y sperava que venguda la hora, quand del tot lo vi falliria, lo obedient Fill ab la 
sua omnipotència supliria a la pobrea del cosín germà y de la tia. Entenien-se lo Fill Déu 
y la verge Mare no solament en les paraules quand se parlaven, mas axí com les ànimes 
santes sens còssors en Parahís se parlen. Hi prenem exemple que no desesperem quand 
nos par que·l Senyor durament nos parla, no satisfent a les pregàries nostres, mas que 

sperem per los mèrits de la verge Mare sua, que no·ns fallirà la sua misericòrdia. Però és 
cosa de maravella com Jesús, més que algú altre Fill obedient, a la sua senyora Mare par 
que li torne aspra resposta, diu sant Agostí, per mostrar-nos que·n les coses que a Déu 
sguarden som tenguts obehir a Déu més que a nostres pares.»

Sant Bernat, enterrogant al Senyor, diu semblants paraules: «“Què toca a tu y a mi?”, 

Jesús, dius a la tua verge Mare. Molt, Senyor, és lo que és comú teu y de la tua Mare: tot 
lo que és de fill a mare. No {95c} est tu, Senyor, fruyt del seu immaculat ventre? No és 
aquesta aquella Verge qui entre los liris de la sua castedat te pogué concebre hi parir, les 
claustres de la sua virginitat tancades? No est tu aquell qui has reposat nou mesos en los 
seus virginals thàlems? No has mamat la dulcísima let de les sues virgínees mamelles? 

Y dotze anys complits, ab ella, verge Mare tua, devallist del temple, y venint a Nazareth 
li eres obedient en tot lo que la sua humilitat del teu servir volia pendre? Y ara, Senyor, 
demanes què tens comú ab la tua verge senyora Mare?

»Però ja, Senyor, comence entendre per què tornes tal resposta, que ensemps ab tals 
paraules fas tot lo que mana, però axí parles per exemple nostre de aquells qui, morts al 

món, dins les claustres, en tu, Déu y Senyor, és nostra vida: que, puys som morts, no 
tingam solicitud de les carnals parenteles, perquè lo nostre spiritual exercici no·ns 
empachen, axí com legim de aquell religiós qui en lo desert portava la vida, que venint-
li hun germà que li demanava ajutori, que anàs a hun altre germà li tornà per resposta, lo 
qual era pasat de aquesta present vida. Maravellà’s lo germà com axí li responia, 

 pobrea] pobra B. Seguim V.  |   desesperem] desesperen B. Seguim V.  |   sperem] speren B. Seguim V.  |   que] 
qne V. Seguim B.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.  |   Senyor] Senyora B. Seguim V.

- venguda ... tia]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «hora convenienti a Filio suo cognita, 
impletionem petitionis suae» (VCC, 124a).  |   tia]  A continuació, Corella omet aquest passatge: «quasi dicat: 
Licet abnegare videatur, tamen faciet. Intellexit enim in illis verbis Domini, ipsum non exasperatum; et ideo 
fiducialiter imperavit ministris, ut praecepta implerent Filii jubentis. Sciebat enim eum tantae miserieordiae et 
pietatis, quod  compateretur indigentibus et faceret quod petebatur, licet aspere loqui et negare videretur. Sana 
doctrina Virginis Mariae, ut semper debeamus Christo obedire» (VCC, 124a).  |  2-4 Entenien-se ... parlen]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 124a).  |  - Però ... resposta]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Sed 
cum Christus maximam reverentiam Matri detulerit, mirum videtur quod sic extranee ei respondit. Dura 
quidem videtur praedicta Domini responsio» (VCC, 124a).  |  - diu ... pares]  Font no localitzada.  |  
-, Sant ... mundanes]  Sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, 
Sermones de tempore, Dominica prima post octavam Epiphaniae, sermó II: De spiritulibus nuptiis in 
evangelica historia designatis (PL 183, cols. 0160A-C).  |   Mare]  Om.: «multum per omnem modum» 
(VCC, 124a).  |   empachen]  Om.: «Quamdiu enim de mundo sumus, debitores nos constat esse parentibus. At 
postquam reliquimus nosmetipsos, multo magis ab eorum sollicitudine liberati sumus» (VCC, 124a-b).





replicant que era mort aquell germà ja passaven molts dies. No tardà lo religiós 
respondre que axí era ell mort per a les solicituts mundanes.»

[5. COM  ORDENÀ QUE OMPLIREN  D’AIGUA  LES  GERRES]

Hi seguint la història evangèlica, havia en la casa hon les bodes celebraven sis gerres 
de pedra per tenir aygua, segons lo purificar y lavar de la consuetud judaica. Sovint los 
juheus se lavaven, y a ells y les vestidures, hi los vexells que per a la servitut tenien. Hi 

si alguna cosa immunda tocaven, sinó primer lavats, no·s posaven a la taula. Cabien 
aquestes gerres de pedra dos o tres mesures; podien ésser cànters o altres vexells, que no 
sabem de quanta quantitat eren, perquè les mesures segons les regions diversament se 
nomenen.

Dix lo Senyor als ministres qui servien: «Hompliu les gerres de ay- {95d} gua.» No 

eren plenes, que per al servir de les noces havien pres de l’aygua. Anaren a hun pou los 
servents fora la vila, qui de present se mostra, hi portaren aygua, hi fins que sobrexien 
les umpliren. Hi, com del tot fins a la summitat foren plenes, fon l’aygua per la virtut 
del Senyor en vi convertida, sens alguna paraula, per sola voluntat sua. Féu altres 
miracles lo Senyor ab paraules, hi ab toch de les sues sacratíssimes mans, y ab làgremes.

 aquell] aqeull B. Seguim V.  |  tardà] tard B. Seguim V.  |   consuetud] consuitud B. Seguim V.  |   lavaven] 
lavaren VB. Esmenem la lliçó atenent al context.  |   immunda] inmunda B. Seguim V.  |   als] al B. Seguim 
V.  |   present] bresent B. Seguim V.  |   summitat] sumitat B. Seguim V.

- havia ... judaica] Jn 2, 6: Erant autem ibi lapideae hydriae sex positae secundum purificationem 
Judaeorum, capientes singulae metretas binas vel ternas.  |  - Cabien ... mesures] Jn 2, 6.  |   Dix ... gua] Jn 2, 7: 
Dicit eis Jesus: Implete hydrias aqua. Et impleverunt eas usque ad summum.  |  - hi2 ... umpliren] Jn 2, 7.

 mundanes]  Om.: «“Optime ergo nos docuit Dominus, ne solliciti simus super propinquos carnis nostrae, plus 
quam religio postulet, quando ipse Matri, et tali Matri respondit: Quid tibi et mihi est, mulier? [Jn 2, 4] Sic et 
in alio loco, cum suggereret ei quidam, quoniam Mater ejus et fratres ejus foris starent, quaerentes ei loqui, 
respondit: Quae est Mater mea, et fratres mei? [Mt 3, 33] Ubi modo sunt, qui tam carnaliter, et inaniter, super 
carnalibus propinquis suis solliciti sunt, ac si adhuc viverent, et ipsi cum eis?” haec Bernardus» (VCC, 
124b).  |   Hi ... evangèlica]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 124b).  |  - segons ... tenien]  Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «id est secundum morem et ritum purificationis, Judaeorum, hoc est 
vasa aquatica, et aquarum receptui parata ab, quod est aqua; sic dicta, ut si forte contigisset aliquem de 
convivis, vel de ministris lavare se, vel vasa, aquam ad hoc inveniret, et haberet paratam. Crebro enim manus 
et vasa epulatoria Judaei baptizabant, id est lavabant et purificabant» (VCC, 124b).  |  - Cabien ... nomenen]  
Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que declara desconéixer la capacitat de les gerres, tot omet una 
reflexió al respecte de sant Isidor de Sevilla, Etymologiarum libri XX, l.XVI: De lapidibus et metallis, 
c.XXVI: De mensuris (PL 82, col. 0594A-B): «Capiebant, autem, singulae, hydriae, metretas, id est 
mensuras, binas vel ternas [Jn 2, 6], a, quod est mensura sic dicta. Secundum Isidorum, metreta quaedam 
mensura est continens decem sextarios; et secundum eumdem, sextarius continet tantum duas libras, qui, bis 
assumptus, vocatur bilibris» (VCC, 124b).  |  - No ... laygua]  Cfr. amb el text llatí: «Aliquid  enim de aqua 
prius posita inde assumpserant ad purificationem vasorum: et ideo jussit Jesus suppleri quod fuerat amotum» 
(VCC, 124b).  |   sens ... sua]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Non dicitur hic quod 
aliqua verba ad hoc dixerit, sicut in transsubstantiatione panis et vini in Corpus suum et Sanguinem; sed 
occulta virtute divinitatis hoc operatus est. Sine ergo omni verbo, sola Domini voluntate, in optimum vinum 
aqua conversa est» (VCC, 124b).





[6. COM  EL VI PRODUÏT MIRACULOSAMENT ÉS OFERIT  AL PRINCIPAL 
DE  LA  TAULA]

Dix lo Senyor als ministres: «Preneu del vi y portau-lo al qui és principal en les 
noces: architricli», que vol dir «lo principal dels qui seyen en la taula»; triclinium vol 
dir «tres órdens de taules», en les quals menjaven; archos vol dir «príncep». Architricli 
és aquell qui era principal entre tots los qui menjaven.

Mostrà lo Senyor la sua prudència, que al principal honrrava, hi axí vol la santa 

religió cristiana que segons les dignitats honrrem als qui les tenen. Hi mostrà lo Senyor 
la sua humilitat profunde, segut en loch baix de la taula, que les sues paraules ho 
mostren, dient: «Portau del vi al qui és principal entre·ls altres», hon podem veure que 
lo Senyor luny li stava.

Hi rahonablement devem creure que era algun sacerdot per benehir les noces hi 

mostrar les cerimònies del matrimoni, segons la Ley ordenava. Volgué lo Senyor que al 
més principal portassen del vi los ministres, perquè tots la veritat del que ell diria 
aprovasen, y a tots fos manifest lo miracle, d’on prenem exemple que presentem nostres 
obres, nostra consciència, al prelat que u examine.

[7. DE  LA QUALITAT D’AQUEST VI  MIRACULÓS]

Gustà Architricli lo vi, en lo qual l’aygua era convertida, y no sabia aquest vi d’on ni 

com venia. Cridà al spòs quasi per rependre’l, hi diu-li tals paraules: «Qualsevol prudent 

 dels] en les B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   honrrem] honrren B. Seguim V.  |   rahonablement] 
rahonablament B. Seguim V.  |  devem] deven B. Seguim V.  |   presentem] presenten B. Seguim V.  |  
 Qualsevol] Qualseval B. Seguim V.

- Dix ... architricli] Jn 2, 8: Et dicit eis Jesus: Haurite nunc, et ferte architriclinio. Et tulerunt.  |  
-, Gustà ... excel·lència] Jn 2, 9-10: Ut autem gustavit architriclinius aquam vinum factam, et non 
sciebat unde esset, ministri autem sciebant, qui hauserant aquam: vocat sponsum architriclinius, et dicit ei: 
Omnis homo primum bonum vinum ponit et cum inebriati fuerint, tunc id, quod deterius est. Tu autem servasti 
bonum vinum usque adhuc.

- Dix ... menjaven]  Corella anticipa com a glossa de Jn 2, 8, de manera resumida, un passatge centrat en 
l’explicació del concepte «triclinium» que el text llatí situa més endavant, just després d’haver parlat de la 
prudència i humilitat que mostra el Senyor en seure en les noces en lloc discret. Cfr. amb el text llatí: 
«Triclinium est locus ubi sunt tres ordides mensarum, secundum gradus superiores et inferiores ordinatarum: 
sicut solet esse in refectoriis religiosorum. Et dicitur triclinium, a triplici ordine lectorum, super quos sedendo, 
recumbentes comedebant. enim Graece, lectum Latine significat. Nam antiquitus, in lectis sedentes et 
accumbentes comedere solebant, ut ex labore fa-  tigationis, interim dum cibus sumitur, membra quiescerent. 
Et ideo in Scripturis dicuntur comedentes accumbere, vel recumbere, seu discumbere, quod est quasi jacendo 
comedere. Architriclinus est princeps et primas triclinii, id est principalis, et primus inter convivantes in 
triclinio» (VCC, 124b-125a).  |  - Mostrà ... tenen]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que esmenta 
en aquest punt un passatge de sant Agustí, In Joannis evangelium tractatus CXXIV, tractat XXX (PL 35, col. 
1636): «In hoc duo notantur: primum, discretio Domini, quia primo misit magis honorabili; nec in hoc fuit 
personarum acceptor quia, secundum Augustinum, non cum homines diverso modo pro suis gradibus 
honoramus, tunc timendum est, ne personas accipiamus» (VCC, 124b).  |   stava]  Om.: «et cum ille sederet in 
magis honorabili loco, colligitur quod Dominus nolens sedere ibi, nec juxta eum, elegit ibi humiliorem 
locum» (VCC, 124b).  |   venia]  Om.: «scilicet per Christi virtutem» (VCC, 125a).





home en lo convit lo bon vi dóna en lo principi, perquè·ls sentiments stan delliures, hi 
poden millor discernir la milloria del vi hi de les viandes; hi aprés, com han tant begut 
que distintament discernir no poden, de altre vi que no {96a} sia tan bo los poden donar 
a beure. Hi tu has fet lo contrari, que has guardat fins ara aquest vi de gran 
excel·lència.» No sabia aquest qui axí parlava d’on ni com aquest vi aquesta hora venia, 

però sabien-ho los ministres, qui havien portat l’aygua. Hi, ab tot que l’evangelista ho 
calle, és de creure que ab justa excusa lo spòs pogué respondre la veritat del miracle.

Fon aquest vi molt més excel·lent del que naturalment se engendra. Hi axí, tots los 
altres effectes que·l Senyor miraculosament acabava eren de major excel·lència que 
aquells qui per les segones causes ell mateix obrà, quand los paralítichs guaria, quand 

als cechs tornava la vista, hi axí de tots los altres.
Diu sant Agostí: «Aquest mateix Senyor qui féu poch vi en les gerres és lo qui fa 

tanta abundància de vi en les vinyes. De aquell poch tot hom se maravella, de aquest 
molt algú no·n parla; no perquè sia menor maravella, mas perquè sovint los nostres ulls 
la miren.»

[8. DE  LA FINALITAT D’AQUEST  MIRACLE]

Aquest fon lo primer miracle que féu lo Senyor per manifestar la divinitat sua hi per 
confermar en la fe los seus dexebles. Diu lo evangelista: «Aquest miracle féu lo Senyor 

 De] Dex B. Seguim V.  |   divinitat] divinatat B. Seguim V.

-, Aquest ... miracles] Jn 2, 11: Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilaeae; et manifestavit 
gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli ejus.

 hi ... viandes]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 125a).  |   beure]  Om.: «id est aquosius, et debilius ad 
mitigationem ebrietatis, quia tunc non sic sciunt discernere inter bonum et deterius» (VCC, 125a).  |  
 excel·lència]  Om.: «ita quod modo sapor ejus discerni non potest; quasi diceret, arguendo eum: Inordinate et 
imprudenter fecisti contrarium» (VCC, 125a).  |  5-7 No ... miracle]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, 
segons el qual el miracle va ser revelat pels qui servien en el convit: «Iste tamen, ut praedictum est, ignoranter 
loquebatur. Ministri ergo, qui dederant vinum illi et aliis, divulgaverunt miraculum, quia ipsi sciebant 
quomodo fuerat factum. Commendavit  architriclinus vini bonitatem, et post in communi, commendaverunt 
miraculi novitatem» (VCC, 125a).  |  - Hi ... altres]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que 
atribueix el passatge a sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 22 (al. 21), 3 (PG 59, col. 136): «Unde 
Chrysostomus: “Fecit aquam in vinum; non simpliciter autem vinum, sed vinum optimum. Talia enim Christi 
miracula multo his quae per manum perficiuntur, speciosiora et potiora quodammodo sunt: ita et in aliis, 
quando membrum direxit corporis claudicans, sanis demonstrabat hoc melius”.» (VCC, 125a).   |   altres]  A 
continuació, Corella omet aquest altre fragment de Crisòstom, que reitera la mateixa idea: «Et iterum: 
“Generale est in omnibus Christi miraculis, quod semper ad aliquid melius terminatur, quam posset fieri per 
naturam” haec Chrysostomus (VCC, 125a). Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Joannem, 22 (al. 21), 3 (PG 59, 
col. 136).  |  - Diu ... miren]  Aquest passatge, que no consta en el text llatí, pertany a sant Agustí, In 
Joannis evangelium tractatus CXXIV, tractat VIII (PL 35, col. 1450). Cfr. el text de Corella amb la font 
original del fragment, segons la PL: «Miraculum quidem Domini nostri Jesu Christi, quo de aqua vinum fecit, 
non est mirum eis qui noverunt quia Deus fecit. Ipse enim fecit vinum illo die in nuptiis in sex illis hydriis, 
quas impleri aqua praecepit (Joan. II, 6-11), qui omni anno facit hoc in vitibus. Sicut enim quod miserunt 
ministri in hydrias, in vinum conversum est opere Domini; sic et quod nubes fundunt, in vinum convertitur 
ejusdem opere Domini. Illud autem non miramur, quia omni anno fit: assiduitate amisit admirationem. Nam 
et considerationem majorem invenit, quam id quod factum est in hydriis aquae».





principi dels seus miracles.» Y axí, reprova la santa Sgleya aquell libre qui de la 
infància del Salvador se nomena, en lo qual falsament se reciten miracles que feya lo 
Senyor en la sua infància.

Encara de present, en la vila de Chanà se mostra lo loch hon staven les lapídees 
gerres, hi hon menjaren hi celebraren les núpcies. Hi per grahons hi devallen, axí com 

en molts altres sants lochs de la Terra Santa, que pot ésser per les multiplicades 
destruccions hi rohines de aquella terra.

«Manifestà lo Senyor la sua glòria», diu lo evangelista, que vol dir la sua divinitat 
celada en la carn de la humanitat nostra, hi mostrà com ell és rey de virtut hi de glòria, 
per los effectes que obrava ab la sua virtut divina. Hi mostrava que ell és lo spòs de la 

sua Sgleya santa, la {96b} qual de les joyes dels seus actes enrrequia. Mostrava que ell 
és aquell qui de no-res creà la mundial màchina, hi mudava los elements y totes les 
creatures a la voluntat sua. Diu sant Crisòstom: «Volgué mostrar que ell és aquell qui 
l’aygua de la pluja converteix en vi cad·any en les vinyes per discurs de temps, que per 
les raels la prenen. Ara li ha plagut en hun instant convertir en vi l’aygua de les gerres.»

[9. COM  ELS DEIXEBLES SÓN CONFIRMATS EN  LA FE]

Diu lo sagrat evangeli que, vist lo miracle, cregueren en ell los seus dexebles. Pochs 
dexebles lo Senyor tenia, als quals familiarment mostrava, però encara de[l] tot no·l 
seguien. Hi de aquests podem dir que en ell cregueren mirant aquest miracle. Podem 
expondre que alguns qui eren en les noces hi en lo Senyor no creyen ni·l conexien, 
començaren a creure; o si de Andreu, Felip hi Pere hi semblants ho volem entendre, 

podem dir que, vist aquest miracle, més perfetament hi ferma en ell cregueren.

 reprova] reprovo B. Seguim V.  |  santa] sancta B. Seguim V.  |   falsament] falcament B. Seguim V.  |   lapídees] 
lapides B. Seguim V.  |   sants] sancts B. Seguim V.  |   divina] dinina B. Seguim V.  |   santa] sancta B. 
Seguim V.  |   creatures] creacures B. Seguim V.  |  qui] la add. B. Seguim V.  |   conexien] conexen B. Seguim 
V.

 Manifestà ... glòria] Jn 2, 11.  |   cregueren ... dexebles] Jn 2, 11.

 miracles]  Om.: «quia ante hoc fuerunt signa per Patrem facta, circa ipsum» (VCC, 125a).  |  1-3 Y ... infància]  
Es  refereix, possiblement, a l’evangeli apòcrif de la nativitat conegut com a pseudo-Mateu o Evangeli dels 
Natzarens.  |  - hi1 ... divina]  Cfr. amb el text llatí: «et per deitatis potentiam, per quam haec fecit, et quam 
gloriosus est; ostendens per effectum divinae virtutis, quod ipse esset Dominus virtutum et Rex gloriae» 
(VCC, 125a).  |   la ... enrrequia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 125a).  |  - Diu ... gerres]  Sant Joan 
Crisòstom, Homiliae in Joannem, 22 (al. 21), 2 (PG 59, col. 135).  |  - Pochs ... cregueren]  Cfr. amb el 
text llatí la traducció de Corella: «Habebat enim paucos discipulos, sicut et Joannes, quos familiariter docebat, 
non tamen sic inseparabiliter adhaerentes, et perfecte credentes, sicut post miraculum: sed qui illi fuerunt, 
nescimus. Unde dicuntur discipuli, propter notitiam, et sequelam, et mutuum inter Christum et ipsos amorem. 
Vel quia post futuri discipuli erant: ad verbum enim Joannis plures eum occulte audiebant, qui postmodum 
omnino eum secuti sunt. Potest etiam dici, quod aliqui de novo in eum crediderunt, et illi qui prius 
crediderant, ut Andreas et alii, per hoc in fide solidati fuerunt» (VCC, 125b).  |   cregueren]  A continuació, 
Corella omet aquest passatge de sant Agustí, De consensu evangelistarum, l.II, c.XVII: De vocatione 
apostolorum piscantium (PL 34, col. 1096): «Ubi Augustinus: “Scriptura, non solum illos duodenos, appellat 
discipulos ejus, sed omnes qui in eum credentes magisterio ejus ad regnum coelorum erudiebantur”» (VCC, 
125b).





[10. DE  LES QUATRE  INTERPRETACIONS DE LES NOCES]

Y devem atendre que segons quatre senys de la Sacra Scriptura podem quatre noces 
expondre: al seny litteral, noces de corporals viandes; al seny al·legòrich, noces de la 
incarnació divina; al seny tropològich, de la divina gràcia en la nostra ànima; al seny 
anagògich, de fruhició benaventurada. De les primer[e]s parla y scriu lo present 
evangeli. En aquestes noces fon present lo Senyor, la sua Mare y los seus dexebles, hi 

són entesos los tres béns de matremoni: la fe casta qu·entre marit y muller deu éser 
observada significa la Senyora nostra; lo segon bé de matrimoni, que sagrament se 
nomena, significa la conjunctió de Jesús, cap nostre, ab nosaltres en unitat de la santa 
Esgleya, sposa sua; lo terç bé del matremoni, qui són fills qui a laor de nostre Senyor 
Déu se engendren, signifiquen los apòstols, fills de Jesús adoptius per gràcia; fills y 

fillets los nomena lo Senyor en lo sagrat evangeli.
Les segones noces, per al·legoria, és lo spòs lo Fill de Déu, eterna Paraula; natura 

humana, la spo- {96c} sa. Fon en aquestes noces la verge Senyora, que de les sues 
puríssimes sanchs en los thàlems del seu inmaculat ventre foren celebrades, y foren los 
dexebles aquelles heroyques virtuts innumerables, dons del Sperit Sant hi gràcies, que la 

ànima y lo cors de la verge donzella enbellien, vestien y arreaven, quand consentí y 
acabà aquestes ineffables noces, dient: «Mira, benaventurat àngel: vet ací la serventa de 
aquell Senyor que vol que yo li sia Mare.»

Les terceres noces, al seny tropològich, signifiquen la conjunctió de l’ànima ab nostre 
Senyor Déu per la sua gràcia. Les quartes noces, celestials y anagògiques, són aquelles 

en les quals serà complida la nostra alegria, segons aquell parlar de l’Apocalipsi: 
«Alegrem-nos hi donem glòria a Déu, que són vingudes les noces de l’Anyell, y la 
sposa stà aparellada.» Solament los benaventurats entren en aquestes noces, qui són 
cridats a les noces que l’Anyell celebra. Entraren ab lo spòs aquells prudents vèrgens, hi 

 incarnació] incarnactó B. Seguim V.  |   qu·entre] qu·ontra B. Seguim V.  |  éser] ésser B. Seguim V.  |   nostre] 
noslre B. Seguim V.  |  santa] sancta B. Seguim V.  |   matremoni] matrimoni B. Seguim V.  |   fills] fill B. 
Seguim V.  |   heroyques] herohiques B. Seguim V.  |   enbellien] embellien B. Seguim V.  |   vingudes] vegades 
VB. Esmenem la lliçó a partir del text llatí: «quia venerunt nuptiae Agni» (VCC, 125b).  |   vèrgens] verges B. 
Seguim V.

- Alegrem-nos ... aparellada] Ap 19, 7: Gaudeamus, et exsultemus: et demus gloriam ei: quia venerunt 
nuptiae Agni, et uxor ejus praeparavit se.  |  -, Entraren ... porta] Mt 25, 10: Dum autem irent emere, venit 
sponsus: et quae paratae erant, intraverunt cum eo ad nuptias, et clausa est janua.

 noces ... viandes]  Cfr. amb el text llatí: «carnalis copulationis» (VCC, 125b).  |   de ... ànima]  Cfr. amb el text 
llatí: «spiritualis conjunctionis» (VCC, 125b).  |   sposa sua]  Cfr. amb el text llatí: «quam sacram rem significat 
et efficit Christus, qui interfuit nuptiis» (VCC, 125b).  |  - fills1 ... evangeli]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 125b).  |  - Fon ... Mare]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «In his nuptiis, totaliter fuit 
Mater Jesu, et ipse Jesus, et discipuli ejus futuri, quos elegit in ipso, ante mundi constitutionem. Harum 
nuptiarum proles sunt omnes qui credunt in eum. Aliter, istae nuptiae allegorice dicuntur esse inter Christum 
sponsum et Ecclesiam sponsam, quarum nuptiarum proles sunt omnes fideles, et redit in idem cum jam 
praemissis» (VCC, 125b).  |   arreaven]  Adornaven, guarnien (DCVB, s.v. arrear).  |   gràcia]  Om.: «in his 
nuptiis consistunt triabona conjugii: fides, proles, sacramentum» (VCC, 125b).





fon tancada la porta. En totes aquestes noces l’aygua de la consolació terrena se 
converteix en vi de eterna letícia en sacietat saborosa, que nunqua passa y sacia y 
contenta.

[11. DEL SIGNIFICAT  DE LES NOCES DE  CANÀ , AL·LEGÒRICAMENT]

Diu Beda: «No sens misteri diu lo evangelista que lo terç dia foren aquestes noces: lo 
primer dia fon la ley de natura; lo segon, la ley de scriptura; lo terç, la ley de gràcia, 

quand pres la sua sposa natura humana.» Diu Oseas profeta: «Vivificar-nos-ha aprés de 
tres dies, hi suscitar-nos-ha lo terç dia.»

Y dexades les altres noces, perquè prolixitat no·ns enuge, solament en les 
tropològiques volem allargar la ploma.

 nunqua] nunquan B. Seguim V.  |   suscitar-nos-ha] suscitar-hos-a B. Seguim V.  |   dexades] dexade B. Seguim 
V.  |   tropològiques] tropolegitsques B. Seguim V.

- Vivificar-nos-ha ... dia] Os 6, 3: Vivificabit nos post duos dies; in die tertia suscitabit nos, et vivemus in 
conspectu ejus. Sciemus, sequemurque ut cognoscamus Dominum: quasi diluculum praeparatus est egressus 
ejus, et veniet quasi imber nobis temporaneus et serotinus terrae.

 porta]  A continuació, Corella omet aquest fragment: «Sicut ergo sunt nuptiae hominis et hominis, in carnali 
copulatione, ita sunt nuptiae Dei et hominis in naturarum conjunctione, et spiritus creati, et Spiritus increati 
societate: et hoc in gratia et gloria. Primae nuptiae Dei et hominis factae sunt, cum humanam naturam divinaa 
naturae in  unitatem personae copulavit. Secundae sunt Dei et hominis in uno spiritu, in gratia charitatis 
conjuncti. Tertiae sunt Dei et hominis in gloria; quando fidelis anima ingreditur thalamum sponsi, in secreto 
coelestis luminis» (VCC, 125b-126a). Tot seguit, Corella omet aquest passatge, que coincideix amb l’inici de 
l’apartat onzé: «Possumus etiam dicere quod per nuptias, de quibus hic secundum sensum litteralem dicitur, 
conjunctio Christi et Ecclesiae intelligitur: et quod istud matrimonium in utero virginali initiatum fuit, quando 
Deus Pater Filio humanam naturam in unitate personae univit, et sic thalamus hujus conjunctionis fuit uterus 
virginalis. Publicatum autem fuit, quando Ecclesia sibi per fidem conjuncta est; consummatum vero erit, 
quando sponsa, id est Ecclesia, introducetur in thalamum Sponsi, in coelestem scilicet gloriam» (VCC, 
126a).  |  - Diu ... humana]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que Corella ofereix d’aquest passatge 
de Beda el Venerable, In s. Joannis evangelium expositio, incipit expositio, c.II (PL 92, col. 0657A): «Et, 
secundum Bedam, non vacat a mysterio, quod die tertia nuptiae factae referuntur. Primus namque dies est 
tempus legis naturae, quo Patriarcharum exemplo; secundus, tempus Legis scriptae, quo Prophetarum scriptis; 
tertius, tempus gratiae, quo Evangelistarum praeconiis, quasi tertiae diei luce mundo refulsit, in quo Dominus 
in carne natus apparuit, et nuptias celebravit» (VCC, 126a).  |   dia]  A continuació, Corella omet el passatge 
següent: «Sed ad hoc quod in Cana Galilaeae, id est zelo transmigrationis, eaedem nuptiae factae perhibentur, 
significat eos gratia Dei dignos esse, qui zelo devotionis fervere, ac de vitiis ad virtutes, et de terrenis ad 
aeterna norunt transmigrare. Et, secundum Augustinum, mysteria quae in illo Domini miraculo latent, 
videamus; oportebat implere in Christo, quae de illo scripta erant; illa erant aqua; fecit autem de aqua vinum, 
cum aperuit eis sensum, et exposuit. Sic enim sapit quod non sapiebat, et inebriat quod non inebriabat. Ut 
autem dicit Alcuinus, ministri sunt doctores Novi Testamenti, qui Scripturas spiritualiter aliis interpretantur. 
Architriclinus vero est aliquis Legis peritus: ut Nicodemus, Gamaliel, Saulus. Dum ergo talibus Evangelii 
verbum committitur, quod in littera Legis occultatur, quasi vinum de aqua factum, architriclino propinatur. Et 
bene in domo nuptiarum, tres ordines discumbentium, altitudine inter se distantes, describuntur; quia Ecclesia 
tribus ordinibus fidelium constat, scilicet: conjugatorum, continentium, et doctorum. Optimum autem vinum 
Christus usque adhuc conservavit, id est Evangelium suum, usque in sextam aetatem distulit. (VCC, 126a). El 
passatge omés de sant Agustí pertany a In Joannis evangelium tractatus CXXIV, tractat IX (PL 35, col. 1460). 
No hem sabut localitzar el fragment atribuït a Alcuí de York en cap obra seua, però sí que l’hem pogut 
resseguir parcialment en Beda, Homiliae, Homiliae genuinae, homilia XIII: In dominica secunda post 
Ephiphaniam (PL 94, cols. 0037C-D).  |  - Y ... ploma]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, en què 
destaca la seua fórmula recurrent «allargar la ploma»: «Sed, aliis propter prolixitatem vitandam omissis de 
nuptiis tropologicis, propter moralitatem aliquantulum latius videamus» (VCC, 126a).





[12. DEL SIGNIFICAT  DE LES NOCES,  ESPIRITUALMENT  I MÍSTICAMENT]

Fa noces lo penident en Canà de Galilea, que vol dir «zel hi amor» de transmigrar y 
pasar de mala consuetut en bona. És-hi la Senyora nostra, en qui és tota la sua sperança. 
Al Senyor hi convida, quand se dispon a la gràcia per lo sagrament de penitència. 
Convida-y los dexebles, qui són los sacerdots y preveres, qui los sagraments 
administren. Ells pohen l’aygua de la font de la Sacra Scriptura, y umplen {96d} les 

ànimes de bona doctrina de làgremes de penitència, però no tenen poder de crear la 
gràcia. Lo Senyor és lo qui crea: converteix en vi l’aygua, quand dins l’ànima del 
pecador crea la gràcia; diu que·n porten al principal de la taula, que són los prelats hi 
bisbes, al juhí dels quals vol lo Senyor que lo penident stiga, y la sua determenació y 
sentència sia aprovada.

Hi devem atendre hun document moral saludable: que lo món, la carn y lo diable lo 
bon vi primer donen, que vol dir que ab falses dolçós y alegries embriaguen los 
pecadors miserables; y aprés, embriachs de mals hàbits, que ja algun bé no gusten, 
donen les amargues bevendes en aquest món hi en l’altre. Per lo contrari, lo Senyor als 

 noces] noçces VB. Esmenem la grafia de la lliçó.  |   pasar] passar B. Seguim V.  |   lo] la B. Seguim V.  |  
 pecador] peccador B. Seguim V.  |   embriachs] embraiachs B. Seguim V.

- Fa ... aprovada]  Cfr. amb el text llatí la reelaboració abreujada que ofereix Corella d’quest passatge, 
centrat en la interpretació espiritual de les noces de Canà: «Spiritualiter ergo, in Cana Galilaeae fiunt nuptiae, 
quando intra sanctam Ecclesiam, sive conversationem bonam, per fervorem, Christo fideles animae sociantur: 
Cana enim interpretatur zelus, et significat fervorem dilectionis. Galilaea vero interpretatur transmigratio 
facta: et designat Ecclesiam. Ex qua interpretatione hoc ostenditur, quod illi feliciter ad has spirituales 
nuptias veniunt, et discumbentes digni Christo sunt, qui fervore dilectionis, et zelo amoris Dei tacti, mala 
opera respuere, et bona amare didicerunt, ac de vitiis ad virtutes, et de statu culpae ad gratiam, nec non de 
terreno amore ad coeleste desiderium, et a seipsis in Deum transmigraverurit. In sancta namque Ecclesia, sive 
in spiritualis vitae  conversatione honesta, respuentes mala, amamus bona; et postponentes transitoria, 
transmigramus ad aeterna. Ad hoc facit, quod illae eximiae nuptiae in Annuntiatione, quando beata Virgo, 
coeli nupsit architecto, sunt in Galilaea factae, ad insinuandum quod mens apta nuptiis spiritualibus debet 
esse in transmigratione. In his nuptiis, Jesus Salvator, id est, qui populum suum salvat a peccatis eorum 
[Mt 1, 21], aquam convertit in vinum, quando convertit impium, et facit pium; quando aufert culpam, et 
confert gratiam: sed ad preces beatae Virginis, quae semper compatitur miseris, implentur hydriae, et aqua 
tristitiae convertitur in vinum consolationis et devotionis aeternae. Sex hydriae sunt quinque sensus corporis, 
cum uno simplici sensu animae: sed hydriae dicuntur lapideae, quia sensus nostri ante gratiam obdurati sunt 
per culpam. Istas hydrias aqua implemus, quando fletu nostrae conpunctionis, omnes sensus nostros, a culpa 
transacta perfecte lavamus: tali aqua purificantur Judaei, id est veri confessores Christi, qui non tantum 
confitentur eum voce oris, sed etiam opere manuum, in veritate cordis. Capiunt autem hydriae metretas binas 
vel ternas: binas, quando flemus quae commisimus delectatione et consensu; ternas vero, quando fletibus 
purgamus, non solum dilectionem pravam et consensum, verum etiam opus malum. Aqua denique in vinum 
convertitur quando fletum culpae jucunditas gratiae sequitur: vel etiam quando in mente hominis opus Dei, 
quod laboranti prius non sapit per spiritualem negligentiam, illuminato dulcescit» (VCC, 126a-b).  |  
-, Hi ... aconsola]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Omnis autem homo primum 
vinum bonum ponit [Jn 2, 10], quia homines, ea quae ad vinum bonum pertinent, scilicet delectabilia, amant 
et quae-  runt in praesenti; deinde quod deterius est, quia amara invenient et recipient in futuro. Sic ergo 
diabolus primo suggerit aliqua sub specie boni. Et cum quis per complacentiam inebriatus fuerit, tunc, quod 
deterius est, scilicet enormitates diversas, in peccatis superinducit. Sed Christus non primo vinum bonum 
ponit, sed in posterum servat, quia a principio amara et dura proponit; quia arcta est via, quae ducit ad vitam 
[Mt 7, 14]» (VCC, 126b).





qui ama corregeix y castiga, y aprés, en aquest món y en l’altre los aconsola. Diu sant 
Pau: «Tots los qui virtuosament y piadosament volen viure, persecució sostendran en 
Jesús, Déu y Senyor nostre; los mals aprofitaran en dan de la sua ànima.» Diu lo 
Lactanci: «Axí com al verdader bé no s’i passa sinó per mals falsos, axí al verdader mal 
per béns y consolacions falses.»

Hi tornant a la letra evangèlica, algú demanar poria com respòs lo Senyor a la sua 
verge Mare que no era venguda la sua hora, y tantost féu lo que volia. Fàcilment podem 
respondre, axí com sant Bernat dir acostuma, que vol lo Senyor que tot lo que·ns dóna 
passe per mans de la sua verge Mare. Y axí com per la bellea y virtuts sues devallà del 
cel ans que no devallara per ésser son Fill y fer-se home, axí ja essent son Fill en edat 

perfeta cuytà fer miracles, puys ella, senyora Mare, ho manava. No era, donchs, 
venguda la hora, ni acabara lo miracle, si no hagués dit al piadós Fill la verge Mare que 
vi no tenien; però fon venguda la hora, puys ella, font de pietat, ho volia. Y axí, en 
aquesta resposta, que responent com a Déu par que sia aspra, mostra quant li és 
obedient, humil y subjecte, que, no essent venguda la hora dels {97a} seus miracles, fa 

que per les sues paraules sia venguda.

 ama] ànima B. Seguim V.  |  aquest] equest B. Seguim V.  |  sant] sanct B. Seguim V.  |   falses] falces B. Seguim 
V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- Tots ... ànima] 2Tm 3, 12-13: Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur. 
Mali autem homines et seductores proficient in pejus, errantes, et in errorem mittentes.

- Diu ... ànima]  Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella d’aquest fragment fonamentat en 
2Tm 3, 12: «et, ut alibi, omnes qui pie volunt in Christo vivere, amaritudines et tribulationes patiuntur, sed in 
futuro, delectationes et gaudia consequuntur: et parva sunt bona, quae nobis tribuit in praesenti tempore, ad 
comparationem futurorum, quae bonis daturus est in aeternitate» (VCC, 126b).  |   ànima]  A continuació 
Corella omet aquest fragment: «Bonus medicus nunquam dat bonum et purum vinum infirmo, vel illi qui 
evasit de infirmitate, quamdiu est debilis, donec perfectam habeat sanitatem; sed dat illi vinum aqua mixtum. 
Sic homine existente in vita ista, quamvis evaserit infirmitatem peccati, tamen debilis est et potest recidivare, 
dat Dominus vinum mixtum aqua tribulationis; sed in fine, quando habebit perfectam sanitatem, tunc dabit 
vinum purum aeternae consolationis» (VCC, 126b).  |  3-5 Diu ... falses]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 126b). 
Font no localitzada. Veg. la mateixa citació traduïda de diferent manera en p. 14,22.  |  - Hi ... venguda]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 126b).  |   venguda]  A continuació, Corella omet aquest llarg passatge, que 
coincideix amb l’apartat tretzé del text llatí, «Quae sunt moraliter sex hydriae?», segons l’ed. Rigollot: «De 
praedictis hydriis et metretis sic dicit Bernardus: “Sex hydriae positae sunt his qui post Baptismum in peccata 
labuntur. Prima hydria, et prima purgatio in compunctione est, de qua legimus: quoniam si impius egerit 
poenitentiam ab omnibus peccatis suis, omnium iniquitatum ejus, quas operatus est, non recordabor 
[Ez 18, 21-22]. Secunda vero confessio est: omnia siquidem in confessione lavantur. Tertia, eleemosynarum 
largitio: hinc enim habes in Evangelio: Date eleemosynam, et omnia munda  sunt vobis [Lc 11, 41]. Quarta 
est remissio injuriarum, secundum quod orantes dicimus: Dimitte nobis debita nostra; sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris [Mt 6, 12]. Quinta est afflictio corporis, unde exoramus: Ut mundi per abstinentiam, Deo 
canamus gratiam. Sexta est obedientia praeceptorum, sicut audierunt discipuli, quod utinam mereamur audire 
et nos: Vos mundi estis, propter sermonem quem locutus sum vobis [Jn 15, 3]. Nimirum quia non erant sicut 
hi de quibus dicetur: Sermo meus non capit in vobis [Jn 8, 37]; sed in auditu verbi obedierant ei. Hae sunt sex 
hydriae, positae in purificationem nostram: et quae vacuae sunt et plenae vento, si pro inani gloria 
observantur. Aqua replentur, si timore Dei custodiuntur, quoniam timor Domini, fons vitae [Pr 14, 27]. Aqua, 
inquam, timor Domini est: etsi minus sapida, sed optime refrigerans animam noxiis desideriis aestuantem: 
aqua est, quae jacula inimici ignita possit extinguere. Sed divina virtute aqua mutatur in vinum: quoniam 
perfecta charitas, foras mittit timorem [1Jn 4, 18]. Dicuntur autem lapideae hydriae, non tam propter duritiam, 
quam propter stabilitatem, capientes singulae metretas binas vel ternas [Jn 2, 6]; duae metretae: timor 
gehennae incurrendae, timor gloriae amittendae. Sed quia haec de contingenti futuro sunt, et blandiri sibi 





[13. DE  LA VOCACIÓ  DE JOAN EVANGELISTA]

Acabades les noces, lo Senyor al spòs Johan a una part li parla, e diu-li que·l 
segueixca. Seguí Johan lo Senyor dexada la sposa, y fon de la vocació de Joan la 
primera vegada. La sua sposa, qui Anachita se nomena, axí com lo seu spòs seguí lo 
Senyor en companyia de altres devotes dones, que fins al mont de Calvari lo Senyor 
seguiren. Són del Senyor perfetes les obres: cridant al spòs, fon cosa decent cridàs la 

sposa, y si no en paraules, per inspiració divina. Honrrà lo Senyor y aprovà lo 
matremoni essent y menjant en les noces y convertint en vi l’ayga, que fon lo seu primer 
miracle, y a Joan se’n porta de les noces, perquè·ns mostre que de major perfectió és lo 
spiritual matremoni. Y axí la santa Sgleya ho pratica, que ans de la carnal còpula pot 
qualsevol dels casats entrar en religió aprovada.

ORACIÓ

Senyor Jesús, qui al tercer dia, qui és lo temps de la gràcia, est vengut a les noces que 
has celebrat ab la tua sposa Sgleya santa, assumint la nostra carn humana, y en vi has 

 Joan] Johan B. Seguim V.  |   perfetes] perfets B. Seguim V.  |   paraules] parules B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. 
Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   Senyor] Seyor B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |  vi] 
mi VB. Corregim la lliçó atenent al text llatí: «et aquam in vinum convertisti» VCC, 127sc).

potest anima dicens: Postquam aliquamdiu in voluptatibus tuis vixeris, ages poenitentiam, ut nec istam 
perdas, nec illam incurras, bonum est adhiberi et tertium, qui utique spiritualibus notus est, eo utilior quo de 
praesenti est. Timent qui noverunt spiritualem cibum, nequando forte fraudentur eo. Ipse est panis 
Angelorum, panis vivus, panis quotidianus. Hic est de quo promissum est, quia centuplum accipiemus in hoc 
seculo. Sicut enim mercenariis et cibus quotidianus datur in opere, et merces servatur in fine; sic Dominus 
vitam in fine reddet, et interim centuplum repromittit et exhibet. Quid ergo mirum, si timet ne perdat hanc 
gratiam, qui jam secutus est eam: haec est metreta tertia, quam sub distinctione signanter posuit, eo quod non 
omnium sit, quia nec omnibus centuplum repromittitur”. Et iterum Bernardus: “Quaeramus ergo mensuras, 
quas hydriae capiebant binas aut trinas. Nam et Salvator triplicem nobis aquam apponit; et perfectus omnis 
erit, qui has tres metretas habere potuerit. Plorat ipse super Lazarum, et super civitatem Jerusalem: haec est 
aqua prima. Sudat, imminente Passionis hora; et haec est secunda, non ab oculis tantum, sed a toto corpore 
manans, rubea quidem et sanguinea. Tertia vero aqua, una cum sanguine manavit ex ejus latere. Et tu ergo 
primum habes, si de peccatis compunctus, conscientiae stratum rigas. Secundam habes, si in sudore vultus tui, 
pane tuo vescaris, et labore poenitentiae corpus tuum castiges. Est autem coloris sanguinei, sive propter 
laborem, sive propter ipsum concupiscentiae, quem extinguit, ignem. Jam vero, si proficere potes usque ad 
gratiam devotionis, potaberis aqua gratiae Salvatoris, et  Spiritus Sancti, quae super mel dulcis est, et fiet in te 
aquae fons in vitam aeternam salientis [Jn 4, 14]: et memento hanc esse aquam, quae de latere dormientis 
procedit, et sine omni molestia fuit. Oportet enim quod jam mundo mortuus sit, qui in hac gratia delectari 
voluerit. Prima igitur, a praeteritis delictis abluit conscientiam; secunda, ut futura capias, extinguit 
concupiscentiam; tertia vero, si ad eam pervenire merueris, sitientem potat animam» haec Bernardus» (VCC, 
126b-127b). Els fragments omesos de sant Bernat de Claravall pertanyen, respectivament, a Sermones de 
tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de tempore, Dominica prima post octavam ephiphaniae, 
sermó I (PL 183, cols. 0156A-0157C) i a Sermones de sanctis, De s. Clemente papa et martyre sermo De 
tribus aquis (PL 183, cols. 0501C-0502C). A partir d’aquest punt, la numeració dels subcapítols de la nostra 
edició deixa de coincidir amb la de l’ed. Rigollot.
- e ... segueixca]  El text llatí recull les paraules dites per Jesús a Joan en estil directe: «et dixit ad eum: 
Dimitte hanc uxorem, et sequere me» (VCC, 127b).  |  - Seguí ... vegada]  Cfr. amb el text llatí: «Qui, viso 
miraculo in ejus nuptiis facto, statim relicta sponsa sua, secutus est Dominum. Et haec fuit prima vocatio 
Joannis, qua ad Christi venit familiaritatem et notitiam» (VCC, 127b).  |   nomena]  Om.: «vel secundum alios, 
Maria Magdalena» (VCC, 127b).  |  - que ... seguiren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 127b).  |   y ... divina]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 127b).





convertit l’aygua, quand les scriptures del Vell Testament, que fredes hi desaborides 
semblaven, mostrist als teus dexebles dolces, spirituals y alegres, hi manist umplir les 
gerres, acabant tot lo que la Ley hi Profetes de tu scrit havien. Converteix, omnipotent y 
piadós Senyor, la mia freda y desaborida ànima en fervor y amor tua, y la fluxibilitat e 
inconstància mia en ferm prepòsit que a tu ame, a tu serveixca, en tu spere, perquè en la 

cena de les tues celestials noces del vi de la tua glòria eternament puga beure. Amén.

 omnipotent] omnipoent V. Seguim B.

- quand ... alegres]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «dum ea quae in Scriptura veteri carnalia 
videbantur,  spiritualia ostendisti» (VCC, 127sc).  |  - Converteix ... beure]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
de Corella, que abreuja i reelabora, encara que moderadament la part final de l’oració: «Converte, quaeso, 
animam meam frigidam in charitatis tuae fervorem; insipidam, in sunvitatis tuae saporem; fluxibilem et 
instabilem, in virtutis et gratiae tuae constantiam: mutans aquam totius meae indevotionis, in vinum 
fructuosae compunctionis, quo me miserum semper potare, et inebriare, ac illud tandem in vinum jucunditatis 
convertere de tua misericordia digneris» (VCC, 127sc).  |   fluxibilitat]  Volubilitat, mutabilitat, inconstància.



DE  LA PRIMERA VEGADA QUE·L SENYOR LANÇÀ LOS QUI 
TENIEN VENDERIA EN LO  TEMPLE.  CAPÍTOL XXVI

[1. COM  CRIST  BAIXÀ A CAFARNAÜM  I DESPRÉS PUJÀ A JERUSALEM]

Era lo mes de giner quand lo Senyor féu lo miracle {97b} en les noces, hi stigué en 
Galilea fins que·l mes de abril se acostava, que·ls juheus devien celebrar la Pasqua. Y 

devallà a la ciutat de Cafarnaüm, la qual era ciutat principal de Galilea, y en loch baix 
stava situada. Devallà lo Senyor a Cafarnaüm, y la sua verge Mare y sos germans, diu lo 
evangelista, los quals eren los cosins y parents per part de la sua Mare, y encara los de 
Josef parents del Senyor se deyen, perquè stimaven los juheus que Josef de Jesús era 
pare.

Ja era venguda la hora que·l Senyor devia mostrar la sua glòria, y per ço volgué venir 
a la principal ciutat de Galilea. Però no y aturà molts dies, perquè no·ls trobà disposts 
per a ohir la sua doctrina, y perquè lo temps de la Pasqua se acostava, y delliberava 
pujar a Jerusalem, principal ciutat de Judea, y per complir la Ley, que manava que y 
pujasen en la festivitat de la Pasqua.

[2. COM  EXPULSÀ  DEL  TEMPLE  ELS QUI VENIEN  I ELS QUI  COMPRAVEN]

Y entrant per la ciutat vench al temple, y trobà los qui venien bous y ovelles, colomes 
y tortres, y altres qui tenien taules de canvi. No eren en la principal casa del temple, en 
la qual era lo altar de thimiama, ni en lo palau hon los sacerdots los sacrificis offerien, 
mas hun altre gran pati, hon lo poble stava y los doctors prycaven; y aquí tenien la 
venda de les offertes que volien offerir al temple, perquè los qui de luny venien no 

podien portar los sacrificis.
Los sacerdots avars, qui ab exquisites vies depauperaven los pobles, tenien aquí 

hòmens qui venessen los animals per al sacrifici, perquè algú no tingués excusa que per 
venir de luny no portava oferta. Y, perquè dels qui venien al temple molts no tenien 
pecúnia, tenien taules de canvi, que ab bona seguretat y contracte, diners los prestaven 

per a comprar les ofertes. Y prenien més de la quantitat prestada, ab nefandíssima 

 Capítol] Capítal B. Seguim V.  |   celebrar] selebrar B. Seguim V.  |   thimiama] thimiana B. Seguim V.  |  
 prycaven] pricaven B. Seguim V.  |   oferta] offerta B. Seguim V.  |   ofertes] offertes B. Seguim V.

- Y ... evangelista] Jn 2, 12: Post hoc descendit Capharnaum ipse, et mater ejus, et fratres ejus, et discipuli 
ejus: et ibi manserunt non multis diebus.  |   Però ... dies] Jn 2, 12.  |  - lo ... Jerusalem] Jn 2, 13: Et prope erat 
Pascha Judaeorum, et ascendit Jesus Jerosolymam.  |  - Y ... canvi] Jn 2, 14: et invenit in templo 
vendentes boves, et oves, et columbas, et numularios sedentes.

 pare]  Om.: «et discipuli ejus, qui per eum erudiebantur» (VCC, 127a).





paliada usura, en nom de donatius y presents que·ls presentaven, puys no fos pecúnia 
perquè no·ls poguesen arguhir que prestaven ab usura.

Féu lo Senyor hun flagell de cordes, lançà tots los qui les ofertes venien, y los bous y 
les ovelles, {97c} hi dels canvis scampà los diners derrocant les taules. Y dix als qui 
venien les colomes: «Levau de ací aquestes coses, y no vullau fer la casa de mon Pare, 

qui és casa de oració, casa de negociació y mercaderia.»
Dos vegades legim que·l Senyor pujà en Jerusalem en la Pasqua: la primera, en 

aquest primer any de la pricació hi doctrina sua; la segona, quand entrà lo jorn de Rams 
en solemne festa. Ara, en lo principi dels seus miracles, lança los qui les offertes venien; 
en la segona vegada lança-hi los qui venien y los qui compraven, qui eren en gran 

nombre, y en paraules més aspres los increpa. Ara diu que no vullen fer casa de 
negociació la casa de son Pare; la segona vegada diu que l’an feta spelunca de ladres. 
Més durament los argüeix quand segonament los increpa, com a perseverants en la 
culpa e incorregibles.

E si algú deya que ara legim que féu hun flagell de cordes, y no la segona vegada, 

podem respondre que, ab tot que lo evangelista ho calle la segona vegada, que ja u 
podem entendre, perquè més durament los increpa, o que ara féu aquest flagell de 
cordes perquè solament lançà los qui venien, y la segona vegada los qui venien y 
compraven.

 pecúnia] pecunya B. Seguim V.  |   ofertes] offertes B. Seguim V.  |   pricació] preÿcació B. Seguim V.  |  
 compraven] compraen B. Seguim V.  |   vullen] vnllen V. Seguim B.  |  casa] cosa B. Seguim V.  |   ara] era B. 
Seguim V.

- Féu ... taules] Jn 2, 15: Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis, omnes ejecit de templo, oves quoque, 
et boves, et numulariorum effudit aes, et mensas subvertit.  |  - Y ... mercaderia] Jn 2, 16: Et his qui 
columbas vendebant, dixit: Auferte ista hinc, et nolite facere domum patris mei, domum negotiationis.

 paliada]  Coberta, oculta, fingida.  |   taules]  Om.: «quae erant quasi vasa denariorum» (VCC, 128a).  |  
- qui3 ... nombre]  Cfr. amb el text llatí: «multo quippe major numerus erat ementium quam vendentium» 
(VCC, 128a).  |  - Ara ... incorregibles]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que reporta les 
paraules de Jesús en estil directe: «Hic quoque, remissa quadam increpatione utitur, dicens: Nolite facere 
domum patris mei, domum negotiationis [Jn 2, 16]; ibi autem durioribus sermonibus utebatur, dicens: Nolile 
facere domum meam speluncam latronum, etc.» [Mt 21, 13; Mc 11, 17; Lc 19, 46] (VCC, 128a).  |  - E ... 
compraven]  Corella es desvia en aquest punt del text llatí i reemplaça amb aquest text un passatge de la VC 
en què es posa en relació el flagell de cordes amb la punició dels pecats a partir d’un fragment de sant Agustí, 
que l’escriptor valencià traduirà més endavant (veg. nota p. 487,4-8), i d’un verset dels Proverbis: «Fecit 
autem flagellum de funiculis, quia, secundum Augustinum, de peccatis nostris sumit materiam unde nos 
puniat. Ipsa enim protelatio peccatorum, secundum quod peccata peccatis adduntur, quidam funiculi dicuntur. 
Unde in Proverbiis dicitur, quod impius funibus peccatorum suorum constringitur [Pr 5, 22]» (VCC, 128a). El 
passatge de sant Agustí omés ací pertany a In Joannis evangelium tractatus CXXIV, tractat X (PL 35, cols. 
1468-1469).





[3. DEL SIGNIFICAT  DE LES OVELLES,  ELS BOUS, LES COLOMES I  ELS 
CANVISTES,  MÍSTICAMENT]

Diu Alcuïnus: «Cada dia entra lo Senyor en la sua Sgleya, y atén y mira la 
conversació dels qui en ella entren. Y per ço, deuen ésser tals los nostres actes en la 
Esgleya que la divina justícia no·ns açote y defora nos lance.»

Diu sant Agostí: «De cordells fa los açots ab què·ns açota, que ab la matèria de 
nostres culpes nos castiga, qui ajustant huns pecats als altres cordellam y fem corda de 

les iniquitats nostres, que fins en infern nos tira. És gran bé nostre, y gran misericòrdia 
divina, com lo benigne Senyor nos dóna en aquest món alguna pena, que·ls mateixs 
pecats la porten, perquè smenem nostra vida.»

Diu sant Agostí: «Los qui en la Sgleya venen y compren són aquells qui les pròpies 
utilitats cerquen, y no la honor divina ni lo bé del prohisme.» Les ovelles signifiquen los 

ipòcrits, qui sots pell y figura de innocèn- {97d} cia porten astúcia hi malícia lupina. 
Los bous són los doctors, y aquells qui priquen hi treballen per béns y glòria mundana. 

 Alcuïnus] Alcunius B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   priquen] preÿquen B. Seguim V.

- Diu ... lance]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella d’aquest passatge d’Alcuí de York, In 
Evangelium Joannis, l.II, c.IV: Appropinquante Pascha Judaeorum, ejecit vendentes, et ementes de templo 
(PL 100, cols. 0773B-D): «Mystice, secundum Alcuinum, quotidie Deus spiritualiter Ecclesiam suam intrat: 
et qualiter unusquisque conversetur attendit. Caveamus ergo ne in Ecclesia Dei, fabulis, vel risibus, vel odiis, 
vel cupiditatibus vacemus; ne improvisus veniens nos flagellet, et de Ecclesia sua nos ejiciat» (VCC, 128a). 
Cfr. la versió resumida i reelaborada que ofereix la VCC amb la font original, segons PL: «Quid ergo, fratres 
mei, quid putamus faceret Dominus? Si rixis dissidentes, si fabulis vacantes, si risu dissolutos, vel alio 
quolibet scelere reperiret irretitos? Qui hostias quae sibi immolarentur ementes in templo vidit, et eliminare 
festinavit? Haec propter illos diximus qui ecclesiam [0773C] ingressi non solum intentionem orandi 
negligunt, verumetiam ea pro quibus orare debuerant, augent; insuper et arguentes se pro hujusmodi stultitia, 
conviciis odiisque, vel etiam detractionibus insequuntur, addentes videlicet peccata peccatis, et quasi funem 
sibi longissimum incauta eorum augmentatione texentes, nec timentes ex eo districti judicis examinatione 
damnari. Nam bis quidem in Evangelio sancto legimus quod veniens in templo Dominus hujusmodi 
negotiatores ejecerit; nunc videlicet, id est, tertio ante passionem suam anno, sicut ex hujus evangelistae 
sequentibus scriptis agnoscimus; et ipso quo passus est anno, cum ante quinque dies Paschae sedens asino, 
Hiersolymam venisset. Sed et hoc idem eum in templo sanctae Ecclesiae examine quotidianae [0773D] 
visitationis agere, omnis qui recte sapit, intelligit. Unde multum tremenda sunt haec, dilectissimi, et digno 
expavescenda timore; sedulaque praecavendum industria, ne veniens improvisus perversum quid in nobis, 
unde merito flagellari, ac de Ecclesia ejici debeamus, inveniat».  |  - Diu ... vida]  Corella tradueix ací el 
passatge de sant Agustí, In Joannis evangelium tractatus CXXIV, tractat X (PL 35, cols. 1468-1469), que 
havia omés anteriorment (veg. nota p. 486,15-19).  |  - Diu ... prohisme]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Agustí, In Joannis evangelium tractatus, tractat X 
(PL 35, col. 1469): «Secundum Augustinum, vendentes in Ecclesia sunt, qui quae sua sunt quaerunt, non quae 
Jesu Christi [Fl 2,21]: venale totum habent, quia redimi volunt» (VCC, 128a).  |  - Les ... lupina]  Cfr. amb 
el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Et nota quod per oves innocentes, quae suo vellere vestiendis 
praebent opera munditiae et pietatis, signantur quae venduntur, dum pro laude humana sub hypocrisi et in 
vestibus ovium geruntur. Hypocritae namque mentem lupinam habent sub ovina pelle» (VCC, 128a).  |   Los 
... mundana]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Per boves qui arant, praedicatores 
coelestis doctrinae significantur; quos vendunt, qui non amore Dei, sed pro quaestu temporali praedicant. Per 
boves etiam, qui laboriosi sunt signari possunt illi qui magnos labores sustinent pro divinis, ut per hoc in 
Ecclesia valeant promoveri» (VCC, 128a).





Les colomes venen y compren los simoniàtichs, qui la gràcia del Sperit Sant ab pecúnia, 
axí com Simon Magus, comprar volen. Taula de canvi tenen aquells qui sens alguna 
vergonya públicament dels béns de la Sgleya fan mercaderies, canvis y altres negocis 
que no solament a ells són il·lícits, mas a qualsevol altres, encara que no fossen 
ecclesiàstichs.

Tots aquests lançà lo Senyor del material temple, perquè no era lícit que tals actes se 
exercisen, y per mostrar-nos que·ls lançava de la sua celestial Sgleya. Donchs, los qui 
no volen ésser lançats de la sua eterna glòria quand lo Senyor entrarà en la sua Sgleya al 
final Judici, leven y lancen del temple de la sua ànima aquests nefandíssims actes, hi 
prenguen en paciència y en singular misericòrdia si la divina pietat en aquest món los 

açota y la sua vida smenen, perquè ab les cordes de sos pecats en lo Juhí final los 
diables no·ls liguen.

Volgué lo Senyor corregir-los ab paraules y obres, donant als prelats exemple com 
deuen corregir los súbdits quand és necessari. Si, donchs, en lo material temple, figura 
de la nostra santa Sgleya, y no solament en lo temple, mas en lo palau, fora de la casa 

del temple, lo Senyor axí lançà, axí castigà aquells qui negociaven negocis, que no paria 
fossen il·lícits, perquè eren de aquelles coses que en lo temple se offerien, quina 
venjança pendrà la divina justícia de aquells qui en les sgleyes no solament negocien, 
mas ab rialles, jochs y vanes y desonestes paraules stan en los divinals officis! Y com 
totes les obres del Senyor sien ley y manaments e instructions nostres, no és lícit en la 

sgleya vendre caneles ni algunes altres coses, encara que per offerir al Senyor sien, ni 
exercir algun altre offici, sinó ecclesiàstich.

 Senyor] Seuyor V. Seguim B.  |   exercisen] ezercisen B. Seguim V.  |   axí] assí B. Seguim V.  |   divinals] 
diviuals B. Seguim V.

- Les ... volen]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Columbas vendunt qui acceptam 
Spiritus Sancti gratiam, quae per columbam accipitur, non gratis, sed ad praemium dant: etsi non ad quaestum 
pecuniae, ad vulgi tamen favorem tribuunt; non ad vitae meritum, sed ad gratiam largiuntur» (VCC, 128a). És 
obra de Corella l’al·lusió a Simó el Mag, personatge que, segons Ac 8, 9-25, fou blasmat per sant Pere perquè 
volia comprar amb diners els béns espirituals als apòstols. A partir del seu nom s’ha generat, com és sabut, el 
substantiu simonia, que fa referència a la compravenda de béns espirituals a canvi de diners o de guanys 
temporals.  |  - Taula ... ecclesiàstichs]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Nummos 
mutuo in Ecclesia dant, qui non simulate coelestibus, sed a parte terrenis rebus in Ecclesia deserviunt: et sua, 
non quae Jesu, quaerunt. Domum etiam Domini domum negotiationis faciunt, non solum hi, sed etiam qui 
gradum vel gratiam spiritualem, quam in Ecclesia perceperunt, non simplici intentione, sed causa humanae 
retributionis, exercent» (VCC, 128a).  |  - perquè ... exercisen]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 128b).  |  
 actes]  Om.: «et ab avaritiae et simoniae cessent negotiis; ejiciuntur enim de parte sortis Sanctorum, qui inter 
Sanctos positi, vel ficte bona, vel aperte mala faciunt» (VCC, 128b).  |  - en ... Sgleya]  Cfr. amb el text 
llatí: «in figurali templo» (VCC, 128b).  |  - mas ... temple]   Cfr. amb el text llatí: «etiam in atrio ejus, quod 
est domus orationis» (VCC, 128b).





[4. DEL  ZEL  DE LA  CASA DE  DÉU]

Recordaren-se los dexebles, quand lo Senyor aquests actes acabava, de aquell parlar 
del psalmista: «Lo zel de la tua casa me {98a} encén per la honor tua.» Lavors se 
recordaren de la Scriptura, y veren com en lo Senyor era complida. Loable zel és quand 
la cristiana pensa, dexada la temor humana, se inflama contra los mals per la honor 
divina.

Diu sant Agostí: «Germans, qualsevol cristià de zel de la casa de Déu se inflame. Hi 
és aquell qui de aquest bon zel se inflama lo qui desija ab fervor de caritat smenar hi 
corregir les coses que en la Sgleya de Déu perverses mira. E si smenar hi corregir no les 
basta, suspira, gemeca y ab dolor per lo zel de la honor divina ho comporta. Quand 
mires que·l prohisme va a coses il·lícites, amonesta’l tant com pugues, treballa que no y 

vaja. No bastes que retraure’l pugues: sies trist de la sua pèrdua, no li loes les sues 
culpes, no·l vulles complaure del que malament desija.

»Si est home fret hi tèbeu, hi que solament de tu cures hi dins lo teu cor penses, dient: 
“Per què dels pecats de mon vehí tendré yo ànsia? Prou és que de la mia ànima cure hi 
de pecar me guarde”, record-te de aquell inútil servent que guardà hi amagà la pecúnia 

acomanada: no·l condamnà lo Senyor que la pecúnia fos perduda, mas perquè ab guany 
no l’avia multiplicada. Ohiu, donchs, germans: no vullau reposar dins vosaltres; 
guanyau per al Senyor vostres prohismes, puys ell, Déu hi Senyor nostre, treballant, hi 
finalment morint, ha guanyat a nosaltres.»

Hi devem atendre que zel diu una granea de amor, que aquell qui ama no sosté ni pot 

sostenir alguna cosa que a la sua amor contraste. Hi per ço, aquell propiament zel de la 
amor de Déu lo inflama, que no pot sostenir alguna cosa que sia contra la honor de Déu, 
a qui sobiranament ama. Axí los cristians devem amar la casa de Déu, Sgleya santa, que 

 dexada] dezeda B. Seguim V.  |   inútil] iuútil B. Seguim V.  |   hi] y B. Seguim V.  |   sobiranament] 
sobirament B. Seguim V.  |  santa] sancta B. Seguim V.

- Recordaren-se ... tua2] Jn 2, 17: Recordati sunt vero discipuli ejus quia scriptum est: Zelus domus tuae 
comedit me.  |   Lo ... tua] Sl 68, 10: Quoniam zelus domus tuae comedit me, et opprobria exprobrantium tibi 
ceciderunt super me. Psalteri: «Que zel de la tua casa me ha menjat, e los opprobris dels qui scarnien a Tu 
han caygut sobre mi» (López Quiles 1985: 84).

 quand ... acabava]   Add. de Corella (cfr. amb VCC, 128b).  |   Lo ... tua]  Corella insereix en la traducció del 
salm la interpretació de Ludolf: «Zelus domus tuae comedit me, id est, accendit».  |  - Diu ... nosaltres]  
Sant Agustí, In Joannis evangelium tractatus, tractat X (PL 35, cols. 1471-1472).  |  - Quand ... desija]  Cfr. 
la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «verbi gratia, vides fratrem currere ad theatrum? Prohibe, 
mone, contristare; sic zelus domus Domini comedit te. Vides alios currere, et inebriari velle? Prohibe quos 
potes, tene quos potes, terre quos potes; quibus non potes, blandire, noli acquiescere» (VCC, 128b).  |  - hi 
... guarde]  Cfr. amb el text llatí: «ut ipsam integram servem Deo» (VCC, 128b).  |  - record-te ... 
multiplicada]  Al·lusió a la paràbola dels talents, de la qual donen compte Mt 25, 14-30 i Lc 19, 11-27.  |  
- treballant ... morint]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 128b).  |  -, Axí ... triümfaren]  Cfr. amb el text 
llatí la traducció de Corella, que, a partir de la idea desenvolupada en aquest punt per la VCC, afegeix la 
referència als màrtirs: «Nos autem debemus diligere domum Dei, in tantum quod zelus ejus nos comedat. 
Cum si quid contrarii fieri videmus, studemus etiam quantumcumque cari nostri sunt qui haec faciunt, 
removere; nec timemus, propter hoc aliqua mala perpeti» (VCC, 128b).





si alguna cosa miram que li derogue, que no temam, fins a soferir mort, fer-li obstacle, 
axí com los gloriosos martres, qui, zelant la honor divina, contrastant a la idolatria, 
moriren, hi morint excel·lentment triümfaren. Stigam atents hi porem veure lo zel {98b} 
de la casa de Déu quant és de gran excel·lència, lo qual volgué mostrar lo Senyor 
entre·ls seus primers actes; ab lo qual zel Finés pres lo pacte del gran sacerdoci, 

Mathathies defenia la Ley santa, Helies matà los sacerdots idolatres.

[5. COM  ELS JUEUS DEMANEN SENYALS]

Hi seguint la evangèlica letra, al Senyor los juheus digueren: «Quin senyal nos 
mostres per a fer tals actes? Ab quin poder, ab quina auctoritat nos lances? No·ns 
sembla ni podem veure que a tu sguarde aquest offici. Mostra’ns algun senyal que u 
degam creure.» Açò demanaven, que ab tot que de si fos bona obra lançar aquests del 

temple, però no era lícit a qualsevol persona, mas solament al qui tenia auctoritat de 
corregir, los sacerdots hi levites, que no convenia a denguna persona comuna, tal com 
ells lo Senyor stimaven. Ab tot que·ls profetes, per special privilegi, que nostre Senyor 
Déu los trametia, feyen semblants actes, com lo Senyor no fos sacerdot ni levita, ni rey 
que·ls pobles lo obehissen, no pensaven ab quina auctoritat obrava tals actes. Si com a 

gran profeta nostre Senyor Déu lo trametia, demanen que algun senyal los mostre, per lo 
qual ho deguen creure.

 santa] sanca B. Seguim V.  |   los] lo B. Seguim V.  |   No·ns] No·ms B. Seguim V.  |   lançar] lança B. Seguim 
V.  |  aquests] aquest B. Seguim V.  |   qualsevol] qualseval B. Seguim V.  |   privilegi] privilege B. Seguim V.

- al ... actes] Jn 2, 18: Responderunt ergo Judaei, et dixerunt ei: Quod signum ostendis nobis, quia haec 
facis?

 excel·lència]  Om.: «et generaliter omnis zelus bonus» (VCC, 128b).  |   ab ... sacerdoci]  Segons relata Nm 25, 
durant l’estada a Xitim, els israelites, seduïts per les dones de Moab, començaren a adorar els seus déus, 
especialment Baal de Peor. El sacerdot Pinhàs, fill d’Eleazar i nét d’Aaron, mogut de zel pel Senyor, va matar 
amb una llançada una dona madianita i Zimrí, l’israelita de la tribu de Simeó que l’havia portada fins a la 
tenta del trobament. L’assassinat va calmar la indignació del Déu d’Israel cap al seu poble i li va valdre a 
Pinhàs la concessió del sacerdoci perpetu.  |   Mathathies ... santa]  En 1Ma 1-2 es narra com després d’envair 
Israel, profanar el temple de Jerusalem i prohibir la religió dels jueus, el rei Antíoc IV ordenà que els 
principals israelites realitzaren un acte públic d’apostasia, per tal de véncer les últimes resistències del poble 
conquistat i assimilar-lo a la cultura grega. En aquest context, Mataties, sacerdot de la família de Joiarib, 
mogut de zel pel Senyor, va matar un funcionari reial en ser obligat oferir sacrificis sobre l’altar pagà. Aquest 
fet va desencadenar la resistència dels israelites, que es van organitzar al desert per tal de defensar la Llei de 
Moisés.  |  Helies ... idolatres]  Segons relata 1Re 18, Elies, profeta del Senyor, va fer aplegar a la muntanya del 
Carmel els quatre-cents cinquanta profetes del déu Baal, i davant tots els israelites els va reptar a demostrar la 
superioritat del seu déu. La prova consistia a preparar per a cada divinitat una pira amb un vedell sacrificat, i 
invocar el nom del déu perquè encenguera la pira; la divinitat que primer l’encendria, demostraria ser el déu 
vertader. A pesar que Elies hi féu abocar dotze gerres d’aigua, l’altar dedicat al Senyor va ser el primer a 
cremar. Convençuts els israelites de la superioritat del Senyor, Elies els va ordenar perseguir els profetes de 
Baal, que van morir degollats al riu Quixon.  |   Hi ... letra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 128b).  |  - tal ... 
stimaven]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 129a).  |  - com ... actes]  Cfr. la traducció amb el text llatí: 
«Cum ergo Christus non esset filius Aaron, et per consequens nec Pontifex secundum Legem, nec esset Rex 
in conspectu populi, non apparebat eis quare sic auctoritative ejiceret eos, mensasque subverteret, nisi divina 
auctoritate Propheta magnus missus esset» (VCC, 129a).





No·l gosaren pendre. Senyal li demanen, no perquè·l volguessen, mas pensant que 
mostrar no·l poria, que no stimaven que fos profeta, ni tal home que algun senyal li 
pogués fer testimoni, hi pensant que mostrar no·l poria, y que lavors millor lo porien 
impugnar hi pendre. Hi que la sua intenció fos aquesta clarament se mostra, que tantost 
lo que respon impugnen.

[6. COM CRIST ELS PREDIGUÉ EN FIGURA LA  RESURRECCIÓ DEL  SEU 
COS]

Donà’ls lo Senyor senyal de la sua resurrectió gloriosa ab virtut pròpia. Ab mala hi 
perversa intenció senyal demanaven, hi axí lo Senyor senyal amagat los donà, hi la sua 
resurrectió los denuncià en figura, donant-los tal resposta: «Soltau aquest temple, y yo·l 
despertaré en tres dies.» Açò deya del seu spiritual temple, parlant del seu cors 
sacratísim en nom de temple. La casa de nostre Senyor Déu se diu temple, y per ço no 

solament l’ànima del Senyor, mas lo seu cors se diu temple, per {98c} la divinitat que 
personalment en ell habita. No·ls diu lo Senyor aquestes paraules manant, ni consellant, 
ni exhortant que u facen, mas profetizant lo que ells farien. Com la mort del Senyor fos 
dels juheus la major culpa, no volia lo Senyor ni podia ell, impecable, consellar-los que 
pecassen, mas denuncià’ls lo que ells per la sua malícia farien, y que ell ja sabia lo que 

ells desijaven.
Hi axí diu: «Soltau!», quasi dient: «Soltareu aquest temple.» En la passió del Senyor, 

del cors fon l’ànima solta, y la sanch del cors y de totes les venes, y la continuïtat de la 
carn per los claus y lança. «Soltau aquest temple, y per virtut mia pròpia, ab la divinitat 
mia lo despertaré en tres dies.»

Dóna’ls senyal de infinida potència en la sua resurrectió gloriosa, que no és poder de 
algú qui solament sia home que ell mateix se resuscite. Hi per ço diu lo psalmista que 

 divinitat] diivnitat B. Seguim V.  |   exhortant] exortant B. Seguim V.  |   que] qui B. Seguim V.

- Soltau ... dies] Jn 2, 19: Respondit Jesus, et dixit eis: Solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud.

 pendre]  Om.: «Signum petunt, ut suae potentiae fidem capiant; familiare enim erat Judaeis signa quaerere, 
utpote per ea ad Legem et fidem vocati» (VCC, 129a).  |  - que1 ... pendre]  Cfr. la traducció de Corella amb 
el text llatí: «sed quasi desperantes quod signum ostendere non posset, et sic eum deriderent et impugnarent» 
(VCC, 129a).  |   figura]  Om.: «quia digni non erant, ut praediceret eis resurrectionem sui corporis manifeste» 
(VCC, 129a).  |  8-9 Soltau aquest temple y yo·l despertaré en tres dies]  Encara que la traducció és literal, el mestre en 
teologia interpreta aquest verset joànic (Jn 2, 19) en atenció a al resurrecció de Jesús: cal que solten el temple 
(«solvite templum»), igual com ell soltà la seua humanitat per a pujar al Pare; i Jesucrist despertarà el temple 
(«excitabo illud») com va despertar ell mateix en la seua resurrecció.  |   temple]  Om.: «quia humanitas 
Christi erat speciale habitaculum ipsius Dei» (VCC, 129a).  |   impecable]  Incapaç de pecar (DCVB, s.v. 
impecable).  |   gloriosa]  Om.: «quia in hoc maxime potentia et virtus divinitatis ejus ostenditur» (VCC, 
129a). 





fon libert entre·ls morts, que vol dir que·ls ligams de la mort detenir no·l podien, perquè 
l’ànima y lo cors, ab tot que entre si en la sua mort separats stiguessen, però a la sua 
divinitat units staven.

Hi perquè eren carnals hòmens, y carnalment les spirituals paraules del Senyor 
entenien, impugnant hi scarnint lo que deya li responen, entenent-ho del material 

temple: «En quaranta-sis anys fon edificat aquest temple, y tu dius que·l despertaràs en 
tres dies?» Per scarn y scarnint li fan aquesta resposta. Quant més lo scarniren, si 
clarament de la sua resurrectió los parlara!, car més era diffícil resuscitar lo seu cors 
mort ab los dots gloriosos que reedificar lo material temple. No responen de la 
edificació que féu Salamó, en set anys acabada, mas de la reedificació que feren 

Neemies y Zorobabel aprés la captivitat babilònica, la qual durà sis anys sobre quaranta, 
per los convehins enemichs qui·ls impugnaven.

[7. COM L’EXPULSIÓ DELS VENEDORS  DEL  TEMPLE  ÉS  EL  SENYAL MÉS 
IMPORTANT]

Diu lo evangelista que, essent lo Senyor en Jerusalem en aquesta Pasqua, que molts 
en lo seu nom cregueren mirant los senyals que feya, però que lo Senyor si mateix a ells 
no fiava, per ço que ell a tots coneixia, y no havia mester que al- {98d} gú li testificàs 

de qualsevol home qui era: ell sabia què y havia dins cascun home. Per a entendre 
aquestes evangèliques paraules farem hun presupòsit: que la veritat de les naturals 

 ligams] ligans B. Seguim V.  |   resurrectió] resurrctió B. Seguim V.  |   reedificar] redificar B. Seguim V.  |  
 anys] enys B. Seguim V.

 fon ... morts] Sl 87, 6: inter mortuos liber; sicut vulnerati dormientes in sepulchris, quorum non es memor 
amplius, et ipsi de manu tua repulsi sunt. Psalteri: «encara que entre·ls morts sia libert; axí com los nafrats 
que morts dormen en los sepulcres, dels quals més no·t recordes, hi ells són lançats de la protecció de la tua 
mà» (López Quiles 1985: 100).  |  - En ... dies] Jn 2, 20: Dixerunt ergo Judaei: Quadraginta et sex annis 
aedificatum est templum hoc, et tu in tribus diebus excitabis illud?  |  - essent ... home2] Jn 2, 23-25: Cum 
autem esset Jerosolymis in Pascha in die festo, multi crediderunt in nomine ejus, videntes signa ejus, quae 
faciebat. Ipse autem Jesus non credebat semetipsum eis, eo quod ipse nosset omnes, et quia opus ei non erat 
ut quis testimonium perhiberet de homine: ipse enim sciebat quid esset in homine.

- que ... staven]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que no ofereix aquesta interpretació de 
Sl 87, 6: «hoc potentia ut virtute divinitatis suae fecit. Hoc etiam fuit signum poenitentiae et remissionis, 
quod solum peccatoribus competebat» (VCC, 129a).  |   temple]  Om.: «id est reaedificatum» (VCC, 129a).  |  
 resposta]  Om.: «quasi esset impossibile» (VCC, 129a).  |   ab ... gloriosos]  Add. de Corella (cfr. amb (VCC, 
129b).  |  - No ... impugnaven]  El rei Salomó ordenà la construcció del temple de Jerusalem a l’explanada 
del mont de Mòria l’any 480 després de l’eixida dels israelites d’Egipte (1Re 6; 2Cr 3, 1-19). L’any 586 aC, 
durant la invasió del babiloni Nabucodonosor, el temple fou destruït (2Re 25, 8-9; Jr 52, 12-13). 
Posteriorment, aquest lloc d’oració va ser reedificat després que el rei pers Cir permetera el retorn dels 
israelites a la seua pàtria (Esd 1-6).  |   acabada]  Om.: «et postea per Nabuchodonosor destructum» (VCC, 
129b).  |  -, Diu ... ara]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que reelabora i amplia la glossa del 
passatge de Jn 2, 23-25 recorrent a una idea manllevada del pròleg de la Metafísica d’Aristòtil (veg. nota 
següent): «Multi autem tunc crediderunt, id est credere inceperunt, in nomine ejus, id est in suae divinitatis 
notamine, cujus notam fecit per signa: et ideo sequitur, videntes signa quae faciebat [Jn 2, 23]. Unde patet 
quod in fide adhuc confirmati non fuerunt; quia magis signis, quam ex devotione crediderunt. Jesus autem 
non credebat se eis, eo quod ipse nosset omnes, et quid esset in homine [Jn 2, 24-25]» (VCC, 129b).  |   Diu 
... que]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 129b). 





sciències se reduheix als primers principis, que per si mateix[s] se poden conéixer per 
sensual experiència, axí com tracta lo Aristòtel en lo pròlech de la sua Metafísica. La 
veritat de la santa fe cathòlica, que passa lo natural cors de natura, se verifica per obres, 
senyals y miracles, que tot natural cors pasen, los quals no·ls pot acabar sinó la potència 
divina, qui no poria ésser testimoni de falsia. Y per ço diu lo evangeli que molts 

cregueren mirant los senyals que·l Senyor acabava.
Però perquè n’i havia alguns que alguna imperfectió tenien, y altres que ab fictió al 

Senyor se acostaven, diu lo evangelista que·l Senyor a ells no·s fiava, que vol dir que 
encara no·ls revelava los grans y ardus misteris de la santa fe cathòlica, perquè·ls fictes 
eren indignes, y no mereixien ohir secrets tan alts de la divinitat sua, y los imperfets no 

tenien encara capacitat per a poder-los rebre, axí com dix lo Senyor als apòstols: 
«Moltes coses tinch a dir a vosaltres, però no les podeu portar ara.»

Diu Beda: «Saber lo que és dins lo cor de l’ome a sol Déu sguarda, qui sol ha creat lo 
cor dels hòmens. Y perquè millor que ells no·s coneixien lo Senyor los coneixia, no·ls 
fiava ni·ls comunicava los alts misteris. Y prenem exemple que no fiem de nostra 

consciència, mas devem ab solicitud tostemps tembre, que ço que dins nosaltres a 
nosaltres se amaga és manifest al divinal arbitre.»

Y si algú demana quins foren los miracles per los quals en lo Senyor cregueren, com 
no·n recite algú lo evangelista, podem fàcilment respondre que particularment no·ls 
recita, però dient que en ell cregueren per los senyals que feya, clarament demostra que 

foren tants que no·s poden sinó ab gran prolixitat particularment scriure.

 conéixer] conéxer B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   tot natural] tot na natural V. Abans i després 
del canvi de línia. Seguim B.  |   ardus] arduts B. Seguim V.  |  santa] sancta B. Seguim V.  |   eren] eran B. 
Seguim V.  |   de] del VB. Esmenem la lliçó per tal d’evitar la repetició de l’article.  |   misteris] misterits B. 
Seguim V.  |  fiem] fien B. Seguim V.  |   tembre] tembri B. Seguim V.  |   al] a la VB. Corregim la forma del 
determinant atenent a la concordança de gènere.  |   recite] recita B. Seguim V.  |  podem] poden B. Seguim V.

 Moltes ... ara] Jn 16, 12: Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo.

- Diu ... arbitre]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que atribueix també a Beda el fragment que 
el precedeix en la VCC: «Scire enim ea quae sunt in corde hominum, solius Dei est, qui solus corda 
plasmavit: et ideo scivit quod instabiles erant, et in tempore tentationis recederent. Quapropter, ut dicit Beda, 
monemur ut nunquam de nostra conscientia securi simus, sed semper solliciti formidemus; quia quod nos 
latet, aeternum Arbitrum latere non valet» (VCC, 129b). Font no localitzada.  |  - Y ... scriure]  Cfr. la 
traducció de Corella amb el text llatí: «Dubitatur hic quaenam signa viderunt facta a Jesu, cum nullum 
legamus eum tunc signum fecisse in Jerusalem. Ad quod potest dici uno modo, quod multa signa facta sunt 
ibi tunc a Jesu, quae hic non habentur. Nam Evangelistae multa scienter praetermiserunt de miraculis Christi, 
cum tot fecerit, quod non possent scribi de facili» (VCC, 129b).  |   scriure]  A continuació, Corella oment 
aquest passatge del text llatí, probablement per evitar repeticions, atés que molta de la informació que conté 
coincideix amb l’expressada posteriorment en la citació de sant Jeroni que l’escriptor valencià sí que tradueix: 
«Alio modo, quia inter cetera miracula potest maximum reputari signum, quod cum flagello uno Jesus de 
templo solus, et parum adhuc reputatus, ejecerit multitudinem hominum. Divina quidem virtus in illo facto 
operabatur, quae apparebat in effectu cum volebat. Corpus enim Christi erat instrumentum divinitati 
conjunctum; et ideo quidam fulgor radiosus et mirabilis egrediebatur de  vultu et oculis ejus, virtute divina 
eos deterrens: quo territi sacerdotes et Levitae, et alii, non audebant, nec poterant ei resistere. Sicut et in 
Passione, vox illa divinitatis quodammodo instrumentum erat, quo magnam armatorum multitudinem legitur 
postravisse» (VCC, 129b).





Diu sanct Jerònim: «Molts stimen que fon {99a} gran senyal y maravellos[os] 
miracles quand resuscità Làzer al quart jorn, que ja pudia, quand lo cech de nativitat 
cobrà la vista, quand sobre les jordanes aygües fon ohida la veu del Pare, quand en lo 
mont de Thabor transfigurat mostrà la corporal glòria. A mi sembla que, en tots los seus 
miracles, aquest és lo més admirable: que hun home humil, pobre, dejecte, lo qual aprés 

crucificaren, mirant los avars sacerdots fariseus y levites los seus guanys axí lançar del 
temple, derrocar les taules, trencar les cadires, scampar les pecúnies, y fer tals actes que 
hun exèrcit no y bastava. Una lum y resplandor siderea dels seus ulls radiava, que la sua 
divina magestat resplandia en la sua deífica luminosa cara.»

[8. COM  S’HA D’ENTENDRE  QUE MOLTS CREGUEREN  EN CRIST]

Diu sant Agostí: «Aquells en lo nom del Senyor crehen, qui per los senyals al Senyor 

se acosten; però encara perfetament hi devota no crehen, y encara no han rebut lo 
sagrament del batisme, y per ço la santa Sgleya lo Senyor no·ls fia, que no·ls dóna lo 
sacrament de la eucaristia, lo qual, axí com algú no·l consagra si no és prevere, axí algú 
no·l deu rebre si primer no·s bateja.»

Diu sant Crisòstom: «Senyaladament diu lo evangelista que alguns en lo seu nom 

cregueren, hi no diu que en ell cregueren; y axí mostra que era imperfet lo seu creure, 
que en la sua divinitat no creyen, mas en lo seu nom, com a bon home, just y profeta, 
per los senyals que veyen.»

 guanys] gunays B. Seguim V.  |   resplandor] resplendor B. Seguim V.  |  dels] de les B. Seguim V.  |  seus] sens B. 
Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |  santa] sancta B. Seguim V.  |   cregueren] cregneren B. 
Seguim V.  |  imperfet] imperfeta B. Seguim V.

- Diu ... cara]  Sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.III (PL 
26, col. 152A-B).  |   al ... pudia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 129b).  |   siderea]  Fulgurant.  |  - Diu ... 
bateja]  Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Agustí, In Joannis 
evangelium tractatus CXXIV, tractatus XI (PL 35, col. 1476): «De his autem qui crediderunt in nomine ejus, 
est sciendum quod, secundum Augustinum, illi credunt in nomine ejus, qui solum propter signa credunt et 
adhaerent nomini ejus, qui nondum sacramentum Baptismi perceperunt, velut cathechumeni, hoc est instructi: 
et quia plenam fidem, ut oportet, non habent in Christum et ejus sacramenta, ideo adhuc non credit se eis, 
quia Ecclesia non dat eis corpus Christi. Quod quidem corpus, sicut conficere non potest, nisi sacerdos 
consecratus; ita nullus sumere debet, nisi baptizatus» (VCC, 129b-130a).  |  - Diu ... veyen]  Cfr. amb el 
text llatí la traducció de Corella, que només recull la darrera part d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom: 
«Et, secundum Chrysostomum, isti qui  propter signa credebant in nomine ejus, non firmiter nec perfecte 
credebant in eum, et ideo non confidebat in eis, sicut in discipulis perfecte et firmiter credentibus; nec 
recipiebat eos ad perfectionem et convictum, ut cum eo inseparabiliter habitarent; nec omnia sua dogmata et 
secreta eis committebat; nec eis altiora mysteria fidei revelabat, quia horum credulitas non erat ex fide firma, 
sed ex suscipione quam de Christo receperant propter signa; nec aestimabant eum Deum, sed hominem a Deo 
missum doctorem veritatis. Et ideo signanter Evangelista, ut ostendat eos imperfecte credere, non dicit quod 
crederent in eum, quia nondum credebant in ejus divinitatem; sed dicit in nomine ejus, id est illud quod de eo 
nomine tenus dicebatur, scilicet quod justus, et hujuscemodi» (VCC, 130a). Sant Joan Crisòstom, Homiliae in 
Joannem, 24 (al. 23), 1 (PG 59, col. 143).





[9. COM CRIST , A TRAVÉS DE N ICODEM ,  ENS ENSENYA  LA  NECESSITAT 
DE  REGENERAR-NOS]

 Y entre aquests era Nicodemus, hu dels fariseus y principal, hu dels prínceps y 
mestres de la sinagoga. Y perquè encara stava en tenebres, de nit vench a Jesús. 
Tenebres eren, y ell encara era tenebres. Vench al dia, vench a la lum que·l delliurés de 
les tenebres. Per temor del poble, lo qual temia offendre, essent hu dels mestres qui·ls 
regia hi·ls pricava (que lavors doctors y sacerdots los regien), no gosà al Senyor venir 

de dia, perquè de la sinagoga no·l lançassen. Y encara, perquè en Israel era mestre, 
tingué vergonya que palesament vengués a Jesús de Nazaret per apendre, y {99b} per ço 
vench sol y de nit, que algú no·l pogués veure.

Però venint de nit mostrà la diligència hi studi que tenia de voler apendre de la boca 
del Senyor los secrets, dels quals, per los senyals y miracles, havia començat veure los 

principis.
Ab gran prudència havia notat del Senyor los miracles, y volia de la sua deífica boca 

ésser informat dels secrets y profundes misteris. A les fonts del Salvador venia, perquè 
pogués beure de l’aygua de vida, hi per ço lo benigne Senyor graciosament li parlà. Y la 
primera liçó que li donà és de la segona nativitat y spiritual regeneració nostra en lo 

sagrament del batisme, y de la fi dels actes nostres, qui és lo celestial Regne.
Y no sens causa la santa Sgleya aquest evangeli canta en la domínica que de la santa 

Trinitat celebra, perquè lo Pare, Fill hi Sant Sperit clarament s’i nomenen. La persona 
del Fill és la qui parla; la persona del Pare és entesa quand al Fill diu Nicodemus: 
«Sabem que de Déu est vengut en la terra»; la persona del Sperit Sant nomena, dient: 

 aquests] aquest B. Seguim V.  |   pricava] preÿcava B. Seguim V.  |   studi] stndi V. Seguim B.  |   segona] a add. 
B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |  santa] sancta B. Seguim V.

- Y ... sinagoga] Jn 3, 1: Erat autem homo ex pharisaeis, Nicodemus nomine, princeps Judaeorum.  |   de ... 
Jesús] Jn 3, 2: Hic venit ad Jesum nocte, et dixit ei: Rabbi, scimus quia a Deo venisti magister, nemo enim 
potest haec signa facere, quae tu facis, nisi fuerit Deus cum eo.  |   Sabem ... terra] Jn 3, 2.

 encara ... tenebres]  Cfr. amb el text llatí: «in tenebris hujus erroris erat» (VCC, 130a).  |  Jesús]  Om.: «et ad 
lucem» (VCC, 130a).  |   Tenebres ... tenebres]  Cfr. amb el text llatí: «Ipse quidem in tenebris erat, non lux, quia 
non renatus» (VCC, 130a).  |   veure]  Corella omet a continuació aquest passatge: «In hoc etiam quod nocte 
venit , a studio et diligentia inquisitionis commendatur, et secretum significabat quod extra scriptum discere 
veritatem volebat» (VCC, 130a). L’omissió d’aquest passatge evita la repetició de les idees que s’expressen 
tot seguit en la citació de Beda (veg. la nota següent).  |  - Però ... principis]  Cfr. la traducció de Corella 
amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a Beda el Venerable, In  S. Joannis evangelium expositio, 
incipit expositio, c.III (PL 92, col. 0667D): «Unde Beda: “Hic venit ad Jesum nocte, cupiens secreta ejus 
allocutione discere mysteria fidei, cujus aperta ostensione jam rudimentum perceperat” haec Beda» (VCC, 
130a).  |  - A ... Regne]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Et ideo de his quae ad fidem 
pertinent, doceri meruit. Instruxit enim eum Dominus de secunda et spirituali generatione, seu nativitate, 
scilicet de Baptismo, et de introitu regni Dei, ac de sua divinitate, et utraque nativitate; de passione quoque 
sua, ac resurrectione, et ascensione, necnon de utroque adventu, et pluribus aliis ad salutem necessariis» 
(VCC, 130a).  |  -, La ... Regne]  Corella anticipa en aquest punt del discurs la traducció d’aquest 
passatge sobre la presència de les tres veus de la Trinitat en Jn 3, 2-5, que en el text llatí figura en el 
subcapítol desé (veg. nota en la p.496,16-19).





«Aquell qui de aygua y del Sperit Sant no tornarà a nàixer, no pot entrar en lo celestial 
Regne.»

Informa lo Senyor a Nicodenus del sagrament del batisme, lo qual és necessari, y per 
ço és mester que l’atengam en effecte o en voluntat, si en acte no·l podem attényer, que 
en altra manera no podem entrar en lo celestial Regne. No pugen al cel los hòmens, si 

no són fets parts del cors místich de Jesús, cap y Senyor nostre, y açò és per la spiritual 
generació en lo batisme, per la qual nos encorporam en la santa Esgleya, sposa sua.

Diu més lo Senyor a Nicodemus: «Algú no puja en lo cel per virtut pròpia, sinó aquell 
qui del cel és devallat en la terra prenent carn humana.» Aquest hi pujà per la virtut 
pròpia, y per virtut de aquest hi pugen los altres. E si algú demana los del Vell 

Testament com hi són pujats sens batisme, podem fàcilment respondre que no y són 
pujats sens batisme, que certa cosa és que no podien entrar en la celestial glòria, per la 
terra de promisió figurada, sinó en la fe de {99c} Jesús, sdevenidor rey Mesies, qui 
devia instituhir lo sagrament del baptisme. Y en figura de aquest misteri pasaren lo flum 
Jordà, quand en la terra de promissió entraren.

[10. COM  ELS INSTRUEIX TAMBÉ DEL MISTERI  DE LA SANTA TRINITAT]

És profunde intel·ligència aquest rahonament del Senyor ab Nicodemus, lo qual recita 
lo sagrat evangeli, que en la festa de la santa Trinitat la santa Sgleya canta, perquè, axí 
com havem scrit, distinctament les tres persones s’i nomen[en], hi encara les propietats 
de les persones. Lo Pare, ab la potència, que és propietat sua, dient al Senyor 
Nicodemus: «No pot algú, si Déu no és ab ell, fer aquests senyals que tu acabes.» Fer 

miracles solament sguarda a la divina potència, apropiada al Pare. La persona del Fill ab 
la sua propietat se explica, dient: «Sabem que de Déu est vengut tu, qui est mestre.» Al 

 qual] quals B. Seguim V.  |   pasaren] passaren B. Seguim V.

- Aquell ... Regne] Jn 3, 5: Respondit Jesus: Amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aqua, et 
Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei.  |  - Algú ... humana] Jn 3, 13: Et nemo ascendit in caelum, 
nisi qui descendit de caelo, Filius hominis, qui est in caelo.  |   No ... acabes] Jn 3, 2.  |   Sabem ... mestre] Jn 3, 
2.

- que2 ... Regne]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Nam ubi contemptus in aliquo, 
Baptismum aquae excludit; neque flaminis, neque sanguinis Baptismus prodest ei ad vitam aeternam, quia 
non potest introire in regnum Dei» (VCC, 130a).  |  - y2 ... sua]  Cfr. amb el text llatí: «Per generationem 
autem spiritualem, uniuntur sibi, et membra ejus fiunt, et sic virtute ipsius ascendunt» (VCC, 130a).  |  - E 
... entraren]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Si autem hic objicitur, quod plures Veteris 
Testamenti salvati sunt sine Baptismo, dicendum quod non erat in praecepto; consecuti sunt tamen 
spiritualem vitam, per gratiam in fide Christi venturi, et sic habuerunt rem Baptismi, habuerunt ipsum etiam 
in figura, in aliquo correspondente, per quod tollebatur peccatum originale» (VCC, 130b).  |  - És ... 
persones]  Corella omet en aquest punt els versets de Jn 3, 2-5 que donen compte de la presència de les tres 
veus de la Trinitat, atés que ja els ha traduït en el subcapítol anterior (veg. nota en la p. 495,18-496,2): «Ideo 
etiam hoc evangelium in festo Trinitatis legitur, quia in eo quaelibet personarum aperte exprimitur. Nam 
persona Filii est, quae loquitur; persona Patris exprimitur, cum dicitur: Scimus quia a Deo venisti [Jn 3, 2]; 
persona Spiritus Sancti, cum dicitur: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest intrare in 
regnum coelorum [Jn 3, 5]. Exprimuntur autem personae divinae, cum suis appropriatis» (VCC, 130b).





mestre sguarda la sapiència, que propietat del Fill se nomena. La persona del Sperit Sant 
ab la sua propietat se declara, dient: «Lo Sperit hon vol spira», no per mèrits nostres, 
mas per la sua gratuïda bondat se infundeys dins nosaltres.

Y, ab tot que·l Pare, Fill hi Sant Sperit tinguen una sapiència, una bondat, una 
potència, però en les comunes paraules lo nom del pare per la antiquitat par que diga 

defalt de potència; perquè·ls lechs hi simples no u creguesen del celestial Pare, 
atribuhim al Pare la potència. Hi perquè·l nom del fill entre nosaltres par que per la 
joventut importe ignorància, atribuhim al Fill la sapiència. Y perquè·l nom del sperit, 
que vol dir lo ayre que spiram per lo nas y per la boca, diu hun moviment de fúria, 
segons aquell parlar de Esaïes: «Asossegau-vos davant l’ome que té en lo nas lo sperit 

de la sua ira»; y perquè los ignorants del Sperit Sant no u creguessen, atribuhim al 
Sperit Sant bondat, consolació hi gràcia.

La confessió devota de la Trinitat santa molt aprofita a expel·lir les tribulacions 
nostres per grans que sien. Scriu Joannes Damascenus que fon en Constantinople una 
gran pestilència. Hi hun fadrí, arrapat y fet en èxtasi, quand tornà de aquella visió 

excelsa, dix que àngels li havien mostrat aquest càntich: «Sant Déu, sant fort, sant mi- 
{99d} sericordiós e Salvador, hages mercé de nosaltres.» Y axí, cantant aquest càntich 
davant lo poble, tantost cessà del tot la pestilència.

[11. DEL SIGNIFICAT  DE NICODEM,  MORALMENT]

Per Nicodemus, qui vench al Senyor per saber lo que devia creure, podem qualsevol 
humil dexeble entendre, lo qual deu rebre ab dolçor y mansuetut lo mestre, axí com lo 

Senyor parlava ab Nicodemus, contra aquells qui ab fúria, clamor e ímpetu tostemps 
responen, a la fúria dels quals devem humilment hi molla respondre, segons aquell 
parlar de Salamó en los Proverbis: «La resposta molla trenca hi amansa la ira; la paraula 
dura furor desperta.»

 hun] huu B. Seguim V.  |   devota] devata B. Seguim V.  |   Joannes] Johannes B. Seguim V.  |   podem] 
poden B. Seguim V.  |   ímpetu] ímpetut B. Seguim V.  |   devem] deven B. Seguim V.

 Lo ... spira] Jn 3, 8: Spiritus ubi vult spirat, et vocem ejus audis, sed nescis unde veniat, aut quo vadat: sic est 
omnis qui natus est ex spiritu.  |  - Asossegau-vos ... ira] Is 2, 22: Quiescite ergo ab homine, cujus spiritus in 
naribus ejus est, quia excelsus reputatus est ipse.  |  - La ... desperta] Pr 15, 1: Responsio mollis frangit 
iram; sermo durus suscitat furorem.

 ignorància]  Om.: «ideo ne de Filio Dei hoc credatur» (VCC, 130b).  |   que ... boca]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 130b).  |  - Scriu ... pestilència]  Joan Damascé, Expositio fidei orthodoxae, l.III, c.X (PG 94, col. 
219B).  |   entendre]  Om.: «qui venit ad doctorum, ut ab ipso instruatur» (VCC, 130b).  |  20-21 axí ... 
Nicodemus]  Cfr. amb el text llatí: «exemplo Christi, qui Nicodemum dulciter recepit, ac mansuete valde, et 
cum quiete ei loquebatur» (VCC, 130b).





Diu sant Crisòstom: «Si los servents humilment comporten les nostres furós e ires per 
la temor que·ns tenen, quina excusa podem tenir nosaltres, que per la temor de Déu no 
volem comportar una mínima injúria?»

ORACIÓ

Jesús, Senyor de totes les creatures, qui de alguna cosa no tens fretura, hi per la tua 

infinida bondat has volgut que·l temple de la tua habitació stiga en nosaltres: lança del 
meu cor tots los pensaments hi affections que a tu desplàcien, hi fes-me net hi munde de 
les taques de les mies culpes; hi fes de mi temple teu a tu agradable, en lo qual te plàcia 
que per la tua pietat hi habites tu, Senyor, qui has dit que·ls teus delits són star ab los 
fills dels hòmens. O, eterna sapiència, eterna Paraula, eternament naixent de la boca de 

l’Altisme! O, mestre bo, qui est vengut de Déu per donar-nos doctrina! Mostra’m, 
Senyor, que en los teus manaments acamine, hi dels vicis me aparte, les coses terrenes 
menyspree hi les celestials desige; y per la tua gràcia torne a renàixer y éser novell 
home, y axí puga entrar en lo teu celestial Regne. Amén.

 eternament] teternament B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.

- que·ls ... hòmens] Pr 8, 31: ludens in orbe terrarum; et deliciae meae esse cum filiis hominum.

- Diu ... injúria]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Epistolam primam ad Timotheum, 16, 2 (PG 62, cols. 
589-590).  |  - per ... bondat]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 131sc).  |   per ... doctrina]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 131sc).



COM FON POSAT  EN LO CARÇRE JOHAN BAPTISTA. CAPÍTOL  
XXVII

[1. COM  CRIST  I ELS SEUS DEIXEBLES BATEGEN]

Acabats los dies de la Pasqua, partí’s lo Senyor de Je- {100a} rusalem, y vench prop 
lo flum Jordà en los térmens de Judea ab los seus dexebles, hi allí stava y batejava. Tota 

la terra dels dotze tribs se deya Judea, però specialment la terra del trib de Judà y de 
Benjamín se deya Judea, en los quals tribs Jerusalem stava situada. Stant lo Senyor en 
Jerusalem, en Judea stava. Partí’s de Jerusalem, y vench a les terres convehines, però no 
fora de Judea. Y batejava, no que lo Senyor batejàs, mas los seus dexebles, però diem 
que ell batejava perquè batejaven per ells los seus dexebles.

Diu sant Agostí que·l Senyor batejà los seus dexebles, y aprés ells batejats, als altres 
batejaven, y lo Senyor entenia en la pricació y doctrina. Per lo semblant lo Apòstol: 
pochs foren los qui de ses mans reberen lo batisme, perquè pogués en la pricació millor 
entendre. Dóna exemple lo Senyor als prelats de la Sgleya que les coses menors les 
acomanen als qui administrar les poden, perquè ells en les àrdues y majors puguen 

entendre.
Y, ab tot que·l Senyor ab les sues mans no batejava, però batejava ab la magestat de la 

sua presència, donant auctoritat al batisme. Los dexebles lo administraven, ell 
principalment batejava, y de present bateja, qui esent Déu pot crear y crea la gràcia.

 Judà] Judea B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   pricació] preÿcació B. Seguim V.  |   pricació] 
preÿcació B. Seguim V.  |   administrar] adminestrar B. Seguim V.

- Acabats ... batejava] Jn 3, 22: Post haec venit Jesus et discipuli ejus in terram Judaeam: et illic 
demorabatur cum eis, et baptizabat.  |  - pochs ... entendre] 1Co 1, 17: Non enim misit me Christus 
baptizare sed evangelizare.

- Acabats ... dexebles]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Post haec, scilicet 
completis diebus festis in Jerusalem, quae est in una parte Judaeae, venit Jesus cum discipulis suis, et 
credentibus, in aliam partem Judaeae, scilicet in Jordanem, quae a sorte Judae, vel a regno duarum tribuum, 
Judaea dicebatur. A tribu enim Judae, quae erat principalis et regia terra, ubi habitaverunt filii Israel, 
nominata est Judaea: et illic demorabatur, et per suos discipulos baptizabat [Jn 3, 22], multique fiebant 
credentes et discipuli ejus. Judaea interpretatur confessio, ad quam venit Jesus, quia Christus confitentes, vel 
sua peccata, vel divinam laudem, visitat; et illic demoratur, quia tales non transitorie visitat, et illic baptizat, 
id est a peccatis purgat» (VCC, 131a). El fragment que conté la interpretació del terme «Judea» és traduït per 
Corella al final d’aquest apartat (veg. nota p. 500,3-5).  |   dexebles]  A continuació, Corella omet aquest 
passatge de Alcuí de York: «Unde Alcuinus: “Per Judaeam quippe signantur confitentes, quos visitat Christus; 
ubi enim est peccatorum confessio, vel divinarum laudum, illuc venit Jesus et discipuli ejus, hoc est doctrina 
et illuminatio ejus, et ibi moratur,  purgando a delictis et vitiis per Baptismum Sancti Spiritus”» (VCC, 131a). 
No hem sabut localitzar aquest fragment en cap obra d’Alcuí, que, d’altra banda, és recollit per Anselm de 
Laon en la Glossa ordinaria, Evangelium secundum Joannem, c.III (PL 114, cols. 0368D-0369A).  |  - Diu 
... doctrina]  Font no localitzada.   |   entendre]  Om.: «Postea ergo soli discipuli Jesu baptizabant, eo interim 
circa altiora docenda occupato» (VCC, 131a).  |  - Y ... gràcia]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb 
el text llatí: «Et quamvis Jesus tunc non baptizaret manibus suis, et ministerium exhibendo, sed discipuli ejus; 
baptizabat tamen praesentia majestatis. Ipsius enim erat Baptismi sacramentum, et ad discipulos pertinebat 
ministerium. Hic est enim qui baptizat: ergo adhuc Jesus baptizat, et quousque baptizandi sumus, Jesus 
baptizat» (VCC, 131a).





Diu sant Agostí: «És veritat que·l Senyor bateja y que no bateja: bateja, que ell és lo 
qui la nostra ànima lava hi dóna la gràcia; no bateja, perquè les sues mans no y toquen.»

Al seny al·legòrich, Judea «confessió» significa. Ve lo Senyor y visita, y per la sua 
gràcia bateja y lava los qui los pecats confesen, y stà y abita entre aquells qui Déu y 
home·l confessen, y li donen laors y gràcies dels rebuts benificis.

[2. DE  LA MURMURACIÓ DELS DEIXEBLES DE  JOAN]

Diu lo evangelista que en Emon, prop de Salim, Joan batejava. Salim és una vila prop 
lo flum Jordà situada. Alguns dien que aquesta vila Salem se nomena, y que fon la ciutat 
hon Melchisedech tingué lo seu regne; però aquests fals opinen, que Salem, hon tingué 
Melchisedech lo regne, Jerusalem se nomenà, la qual edificà ell, Melchisedech, y la 
nomenà Salem, que vol dir «pa- {100b} cífica», per la condició del rey, qui en pau 

tingué los seus pobles. Aprés, Jerusalem fon nomenada, recordant que en aquell loch 
Abraam de son fill Ysaach volgué fer sacrifici, y fon nomenat aquell loch «lo Senyor hi 
mira», y per ço Jerusalem «visió de pau» se interpreta.

Y seguint la evangèlica història, trametia Joan al Senyor los qui a ell venien. Axí com 
ans que·l Senyor donàs lo batisme Joan batejava en nom del sdevenidor Mesies, axí 

aprés los qui batejava al Senyor trametia, y lo que del Senyor havia testificat 
confermava. Y de ací, torbats y moguts de enveja, los dexebles del Baptista començaren 
a zelar per la honor de son mestre ab amor indiscreta, volent al batisme del Senyor 
preferir lo batisme de son mestre.

Y axí, fon una qüestió, una controvèrsia y disputa del batisme. Los dexebles de Joan 

defenien lo batisme de son mestre, y pensaven que era major que Jesús Joan Batista, 
perquè recordaven que d’ell havia rebut lo batisme. Hi axí, tenien gran disputa ab los 
pobles, y ab los novells dexebles qui a Jesús seguien, hi ab aquells qui al batisme del 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   confesen] confessen B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   qui] que B. 
Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   Joan] 
Johan B. Seguim V.  |   del] de B. Seguim V.

 Diu ... batejava] Jn 3, 23: Erat autem et Joannes baptizans, in Aennon, juxta Salim: quia aquae multae erant 
illic, et veniebant et baptizabantur.  |   fon ... batisme] Jn 3, 25: Facta est autem quaestio ex discipulis Joannis 
cum Judaeis de purificatione.

- Diu ... toquen]  Cfr. amb el text la traducció de Corella, que omet la part final d’aquest passatge de sant 
Agustí, In Joannis evangelium tractatus CXXIV, tractat XV (PL 35, col. 1511): «Unde Augustinus: 
“Utrumque verum est, quia Jesus et baptizabat, et non baptizabat: baptizabat enim, quia ipse mundabat; non 
baptizabat, quia ipse non tingebat; praebebant discipuli ministerium corporis, praebebat ille adjutorium 
majestatis, de quo dictum est: hic est qui baptizat [Jn 1, 33], etc.”» (VCC, 131a).  |  - Al ... benificis]  Corella 
tradueix en aquest punt el passatge sobre la interpretació espiritual del terme «Judea» que havia omés 
anteriorment (veg. nota p. 499,4-10).  |   situada]  Om.: «quia aquae multae illic erant, quod est etiam 
interpretatio ejus quod dicitur in Aenon. Aenos enim Hebraice, dicitur aqua Latine» (VCC, 131a).  |  
 interpreta]  Om.: «quia cum prima interpretatione addita est visio» (VCC, 131b).  |   venien]  Om.: «sed non 
mittebantur ad Joannem venientes ad Jesum» (VCC, 131b).  |   mestre]  Om.: «murmurabant quod magistri sui 
gloriam zelabat, quia videbatur eis quod magistri sui et baptismi ejus auctoritatem minueret» (VCC, 131b).





Senyor venien, los quals més a Jesús que a Joan honrraven per los miracles, y deyen que 
major era que·l Batista, y millor lo seu batisme, y que Joan a ell trametia los qui 
batejava, y Jesús no trametia a Joan los qui venien al seu batisme.

[3. COM ,  INTERROGAT  PELS SEUS DEIXEBLES,  JOAN RESPON QUE 
CONVÉ  QUE  CRIST  CRESCA,  ENCARA QUE  ELL MINVE]

Aquesta qüestió, aquesta querella portaren davant Joan los seus dexebles, dient que 
Jesús de Nazaret batejava, y que més gent anava al seu batisme. Y moguts de zel y amor 

indiscreta, en semblants paraules a son mestre parlen: «Rabí –que vol dir “mestre”–, qui 
a tots has donat doctrina, y excel·lentment mereixs lo nom de mestre: aquell qui era ab 
tu com a dexeble, dellà lo Jordà, hon com a menor que tu li donist lo batisme, y encara 
testificant diguist d’ell tals paraules que li foren gran honor y glòria, atén y mira que ara 
apartat de tu bateja, y gosa fer los teus actes, y usurpar lo teu offici, que és cosa de gran 

admiració a tots los qui miren, y a ell corren tots los pobles, y al seu ba- {100c} tisme 
vénen, y a tu, qui l’has batejat, dexen. Ja romanim sols nosaltres; poques gents nos 
segueixen, pochs de tu curen: ell te ha levat la glòria.»

Diu sanct Crisòstom: «O, terrible vici la vanaglòria! Bons eren aquests dexebles del 
Batista; per la glòria y honor del mestre zelen, ans per la sua, que pensen que la 

deshonor del mestre als dexebles atenyia. Aquest zel indiscret y enveja los cegà la vista 
per a no veure los actes y doctrina de Jesús, que·l declaraven Déu y home.» Diu sant 
Jerònim que·ls envejosos bufen en terra, y la pols, sortint-los en los ulls, los cega.

 Joan] Johan B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   davant] devant B. 
Seguim V.  |  Joan] Johan B. Seguim V.  |   anava al] anava·l al B. Seguim V.  |   batisme] baptisme B. Seguim V.  |  
 sant] sanct B. Seguim V.  |   envejosos] envegos B. Seguim V.  |  los] lo VB. Esmenem la forma del 
determimant atenent a la concordança de nombre.

- Rabí ... dexen] Jn 3, 26: Et venerunt ad Joannem, et dixerunt ei: Rabbi, qui erat tecum trans Jordanem, 
cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum.

- y ... glòria]  Cfr. amb el text llatí: «et sic beneficium ei praestitisti, cui tu testimonium perhibuisti, id est 
quem tu clarum ostendisti, et sic magnum honorem impendisti» (VCC, 131b).  |   glòria]  Om.: «Nonne 
prohiberi debent, ut ad te potius veniant?» (VCC, 131b).  |  - Diu ... home]  Cfr. la traducció de Corella 
amb el text llatí, que s’allunya de la literalitat: «Ubi Chrysostomus: “Ipse quidem non baptizabat, sed nuntii 
volentes erigere eos qui audiebant in invidiam, ita annuntiaverunt, quia omnium malorum causa est vana 
gloria. Haec enim eos zelotypia duxit, neque ad  malitiam solam impellit captos; sed et virtutibus obstat, 
labores quidem sustinere cogens, fructibus vero privans” haec Chrysostomus» (VCC, 131b). Aquest passatge 
de sant Joan Crisòstom està bastit a partir d’una suma de fragments que provenen de les Homiliae in 
Joannem, 31 (al. 30), 1 (PG 59, col. 176) i 29 (al. 28), 3 (PG 59, col. 170), i de les Eclogae ex diversis 
homiliis, 16: De superbia et inani gloria (PG 63, col. 675).  |  - Diu ... cega]  Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 131b). Font no localitzada.





Diu sanct Agostí: «Johan, mansuet y benigne, volent amansar lo indiscret zel dels 
seus dexebles, volgué mostrar lo Senyor qui era, y que era lo Messies. Y ell era núncio 
de la sua venguda, y veu que·l denunciava. Y que Jesús era spòs de la Sgleya, y que 
devia augmentar y créixer en fama, auctoritat y glòria, en quant la sua virtut per 
miracles se devia mostrar als pobles; no que en si les sues virtuts algun augment 

prenguesen, perquè de l’instant de la sua concepció tingué plenitud de gràcies, que més 
no·n podia rebre, y en lo mateix instant la sua humanitat fon axí ab ell Déu en unió 
personal unida, que fon hun mateix supòsit Déu y home.»

«És mester –diu sanct Joan– que yo minve y en veritat me abaixe hi m’humilie, y los 
pobles ho coneguen, axí com la stela de l’alba com la claredat del sol se demostra, y 

cessa la trompeta quand arriba lo jutge, y l’offici de legat quand és vengut lo príncep, y 
cessa la veu quand ve aquell per qui cridava.»

Augmentà lo Senyor en los seus mira[c]les, y conegueren los pobles qui era, y veren 
que era lo verdader Messies aquell qui stimaven profeta. Hi minvà Johan en los pobles, 
y conegueren qui era, que profeta era del Messies ell, Johan, qui tots stimaven Messies. 

Y açò demostra la nativitat del Batista, que naixqué quand los dies minven, y naixqué lo 
Senyor quand los dies creixen. Minvà {100d} Johan, que del cors lo cap li tallaren, y lo 
Senyor fon major, que en la creu tirant lo stengueren.

Moralment, deu lo Senyor créixer en cascú de nosaltres, que augmente en coneixença 
y amor sua. Axí creix lo Senyor en tu y augmenta, quand tu en la sua amor y coneixença 

augmentes, axí com aquell en qui la vista augmenta: aquella mateixa lum que per defalt 
de la sua vista li paria poca, li par axí com és: clara, gran y bella. Y és mester, perquè·ls 
hòmens axí en la gràcia del Senyor augmenten, que per humilitat dins minven hi 
s’abaixen, y no res se stimen. Diu Johannes Cassianus: «Tant quant la devota pensa en 

 mansuet] mansuetut VB. Corregim a partir del sentit del passatge.  |   mateix] mataeix B.  |   personal] persona 
B. Seguim V.  |  mateix] mateiy B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |  Joan] Johan B. Seguim V.  |  
 augmenta] augmanta B. Seguim V.  |   mester] mestre VB. Corregim atenent al sentit del passatge. Cfr. amb 
el text llatí: «et hoc oportet» (VCC, 132a).  |   no] nos VB. Corregim atenent al sentit del passatge. Cfr. amb 
el text llatí: «tanto minorem reputat parvitatem et humilitatem» (VCC, 132a).

 És ... mhumilie] Jn 3, 30: Illum oportet crescere, me autem minui.

- Diu ... home]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest 
passatge a sant Agustí: «Joannes autem aemulationem et invidiam discipulorum sedare volens, Christum 
commendabat, et excelsa de eo praedicabat, seque non Christum, sed ejus nuntium, nec Sponsum Ecclesiae, 
sed Sponsi amicum esse dicebat; et quod illum oporteret crescere et exaltari, non in se, sed quantum ad alios, 
fama et auctoritate, in quantum ejus virtus per miracula et opera magis et magis inciperet eis innotescere» 
(VCC, 131b-132a).  |  - És ... cridava]  L’atribució d’aquestes paraules a sant Joan Baptista és una bona 
mostra de la tècnica de modulació que fa servir sovint Corella per donar major vivacitat al text. Cfr. amb 
l’original llatí: «ipsum autem minui et humiliari in re vera, et quoad populum in fama, sicut Lucifer 
minuiturin claritate quoad apparentiam, oriente Sole, et auctoritas praeconis, adveniente judice, et officium 
legati, adveniente principe».  |  - y2 ... cridava]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 132a).  |  - axí ... bella]  
Cfr. amb el text llatí: «sicut qui magis proficit in videndo unam, et eamdem lucem, reputat lucem illam magis 
crescere» (VCC, 132a).  |  -, Diu ... mira]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta 
l’atribució del passatge a Joan Cassià: «quanto plus homo cognoscit de altitudine divina, tanto minorem 
reputat parvitatem et humilitatem» (VCC, 132a).





amor y coneixença de Déu més aprofita, tant los defalts seus, y la sua poquedat axí com 
en hun luminós spill mira.»

[4. DELS QUI SÓN SEMBLANTS ALS DEIXEBLES DE  JOAN]

Semblants són als dexebles de Johan molts religiosos, que més que a la veritat als 
doctors de la sua religió adhereixen, ni volen que alguna conclusió sia verdadera sinó 
aquella que·ls doctors a qui tenen affectió opinen. Deurien-se recordar de aquell parlar 

de l’Aristòtel: que la veritat a tots los amichs deu ésser preposada. Y Plató deya de 
Sòcrates, son mestre: «Amich és Sòcrates, mas la veritat és més amiga.»

Dóna exemple als doctors lo mansuet Baptista reprenent als dexebles que tals lagots 
no reben ni comporten, mas que als qui·ls dien smenen y corregeixquen. Hi consideren 
aquells qui ab plaer ohen aquells qui noves los porten, y laugerament se enfelloneixen, 

com respon lo santificat Batista, com instroheix hi amansa aquells qui a ira incitar lo 
volien, y com se humilia y abaixa loant y exalçant lo Senyor contra la intenció que ells 
portaven. Y axí deu cascun doctor los reportadors de noves reprendre, y no afranquir-los 
la cara, ni donar loch, ni abandonar les orelles a semblants paraules. Diu Salamó en los 
Proverbis: «La tremontana disipa les pluges, y la cara trista la lengua que retrau no- 

{101a} ves.»

[5. DE  L’EMPRESONAMENT  DE JOAN I DE  LES SEUES OCASIONS]

Hi seguint la història evangèlica, hun any y tres mesos havia pricat y batejat Johan 
Batista, y havia convertit molts pobles, y a Herodes increpava, perquè tenia contra la ley 
Herodias, muller de son germà Felip, lo qual vivia. Aquest Herodes, fill del gran 
Herodes, era circumcís, y la ley judaica servava, perquè son pare pres la circumcisió y 

passà a la ley judaica per regnar en Judea. Tramés Herodes tetrarcha los seus ministres 
que prenguessen Johan Batista, y que·l portassen a ell en Galilea, y manà que·l posassen 
en lo carçre. Spiritualment, lo diable per delectació pren lo pecador miserable, per 

 coneixença] conixenca B. Seguim V.  |   lAristòtel] Aristòtel B. Seguim V.  |   Batista] Baptista B. Seguim V.  |  
 pricat] preÿcat B. Seguim V.  |   judaica] judayca B. Seguim V.  |  servava] seravva B. Seguim V.  |  circumcisió] 
circuncisió B. Seguim V.  |   carçre] carcre B. Seguim V.  |  pecador] peccador B. Seguim V.

- La ... ves] Pr 25, 23: Ventus aquilo dissipat pluvias, et facies tristis linguam detrahentem.  |  - Tramés 
... carçre] Mc 6, 17: Ipse enim Herodes misit, ac tenuit Joannem, et vinxit eum in carcere propter Herodiadem 
uxorem Philippi fratris sui, quia duxerat eam.

- Deurien-se ... preposada]  Aristòtil, Ètica nicomaquea, l.I, 4, 1096a, 16-17).  |  - Y ... amiga]  Locució 
que Ammoni Saccas, autor de la Vida d’Aristòtil, atribueix a Plató.  |   mas ... corregeixquen]  Cfr. amb el text 
llatí: «sed magis repellant» (VCC, 132a).  |  - afranquir-los la cara]  Fer-los bona cara.





consentiment lo liga, per consuetud lo encarcera, perquè la sua ànima, de Jesús sposa, 
del verdader spòs la separe.

Deya Johan a Herodes: «No comporta la ley que vivint ton germà la sua muller 
tingues», hon se mostra del santificat Batista la gran constància. Ni temé la potència de 
Herodes, ni los aguayts de la maliciosa dona. Havia dit l’àngel a son pare que en sperit y 

virtut de Helies vendria. Axí increpa sens temor a Herodes y a Herodias, muller sua y 
cunyada, com increpà Helies al rey Achab y a Jesabel, impúdica reyna.

Manà Herodes posar en lo carçre al constant Batista, primerament, per la muller que 
tenia contra decret de la ley judaica. Segonament, perquè pricava Johan batisme y 
penitència, y tota virtut amonestava. Seguien a Johan los pobles. Temia Herodes, strany 

y odiós al poble, no l’expel·lisen del regne. Terçament, perquè pricava lo adveniment 
del rey Messies, y havia decretat lo romà Imperi que algú sens decret del senat nom de 
rey no gosàs pendre. Tingué atreviment Herodes, quasi zelant la honor y servey de 
Cesar, manar que·l prenguessen, però no gosà manar que·l matassen per temor del 
poble. Quartament, perquè·ls fariseus, nefandíssims ypòcrits, moguts de terrible enveja, 

y que les sues maldats impugnava, instaren a Herodes lo carçre hi la {101b} mort del 
Batista.

 pricava] preÿcava B. Seguim V.  |  batisme] baptisme B. Seguim V.  |   pricava] preÿcava B. Seguim V.  |  
 atreviment] atreminent VB. Corregim d’acord amb el sentit del passatge.

- Deya ... tingues] Mc 6, 18: Dicebat enim Joannes Herodi: Non licet tibi habere uxorem fratris tui.

 separe]  Corella omet a continuació aquest passatge del text llatí, part del contingut del qual ha exposat 
prèviament: «Proselitus quippe fuit Herodes, et circumcisionem receperat, ut magis acceptus Judaeis esset, et 
regnare super eos posset. Ideoque ad Legem Moysis tenebatur in hoc, sicut ceteri: et propter legis quoque 
naturalis honestatem, non licebat fratri revelare turpitudinem fratris sui: ducendo, etiam eo mortuo, ejus 
uxorem, nisi ad suscitandum ei semen» (VCC, 132a-b).  |   Herodes]  Om.: «tanquam testis et defensor 
veritatis» (VCC, 132b).  |  - Ni ... dona]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «qui maluit apud 
Herodem periclitari, quam propter adulationem immemor esse praeceptorum Dei» (VCC, 132b).  |  - Axí ... 
reyna]  Acab, fill d’Omri, va ser el seté rei d’Israel. Durant el seu regnat, per influència de la seua esposa 
Jezabel, filla d’Etbaal, rei de Sidó, Acab i els israelites s’allunyaren del culte a Jahvé i adoraren Baal, déu dels 
sidonis, a qui van consagrar un temple a Samaria (1Re 16, 29-33). L’odi de Jezabel cap al Déu d’Israel va ser 
tal que ordenà matar els seus profetes, mentre asseia els de Baal a la seua taula. El profeta Elies, tenaç 
opositor del culte al déu pagà, hagué de refugiar-se en la muntanya d’Horeb després d’anunciar que Déu 
castigaria la idolatria del país amb una llarga sequera. Aquest mateix profeta va ser l’instrument de què es va 
servir Déu tres anys després per demostrar la seua divinitat als profetes de Baal, reunits al mont Carmel. 
Després de congraciar-se amb els israelites, Jahvé va produir un gran xàfec que acabà amb la sequera (1Re 
18, 1-46).  |   reyna]  A continuació Corella omet aquest fragment: «Non omisit dicere veritatem, propter 
Herodis potestatem, vel Herodiadis insidiationem, dans in hoc exemplum praedicatoribus Evangelii, ut 
propter talia non omittant constantiam praedicandi veritatem» (VCC, 132b).  |  - per ... judaica]  Cfr. la 
traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «ex eo quod ipsum reprehendebat de Herodiade, quam fratri 
abstulerat, et ideo ad suggestionem Herodiadis, ipsum in vinculis posuit» (VCC, 132b).  |  - Seguien ... 
regne]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «et ideo multus populus ad Joannem ob 
baptismum et praedicationem undique confluebat. Et timens Herodes ne sui populi, Joannem sequentis, 
dispendium haberet, et ob verba Joannis, populo, cum esset alienigena, exosus fieret, eumque a regno ob 
incestum pelleret, Joannem hinc tenuit, et vinctum posuit in carcere, non ausus eum statim interficere» (VCC, 
132b).





[6. DE  LES INSÍDIES D’HERODIES,  QUE  VOLIA MATAR  JOAN]

La mort de Johan instava Herodias, incestuosa, recelant que si per la pricació de 
Johan Herodes a son germà la tornava, stava en perill la sua vida. Y axí, de continu era 
lo seu studi com poguera procurar la mort al Batista.

Diu lo sagrat evangeli que a Johan temia Herodes, perquè sabia que era sant y 
justificat home, hi que Herodias no·l fes matar recelava. Y ab gran plaer les sues 

paraules ohia, y moltes coses posava en obra de les que Johan li consellava. Totes 
aquestes coses feya Herodes simuladament y ficta, per recel dels pobles que temia, però 
la amor de la muller desordenada li feya oblidar tots los perills que seguir li podien. 
Temor del món y del poble, no temor de Déu, refrenava los seus actes, y per ço comés 
tan nefandíssima culpa.

Diu sant Crisòstom: «Fàcilment dexa la justícia aquell qui solament ha temor dels 
hòmens. La temor de Déu corregeix y refrena les affections nostres; la temor dels 
hòmens deté y allarga que no portem en effecte los nostres mals actes, però no leva ni 
refrena la voluntat mala: retrau la mà, que no posa en obra lo que la voluntat desija, hi 
axí, la encén major, quand veu lo temps per acabar lo que volia. La temor de Déu sola és 

aquella qui del nostre cor les males affections lança; fa que la nostra voluntat no desige 
lo que desijava, y aprés, que per amor de Déu y en Déu ame lo que avorria.»

Aquest Herodes, qui pres a Johan y ligat lo posà en lo carçre, és semblant als 
frenètichs qui volen matar lo metge qui·ls vol guarir de la frenesia.

[7. COM  S’HA DE  TOLERAR  ELS MALS HÒMENS]

Diu sant Agostí: «Considera com lo santificat Johan desija més plaure a Déu que als 

hòmens. Ha més temor de offendre a Déu que als hòmens, ha més temor de perdre la 

 Johan] preÿcació B. Seguim V.  |   recelava] recellava B. Seguim V.  |   lo] la B. Seguim V.

- a ... consellava] Mc 6, 19-29: Herodias autem insidiabatur illi: et volebat occidere eum, nec poterat. 
Herodes enim metuebat Joannem, sciens eum virum justum et sanctum: et custodiebat eum, et audito eo 
multa faciebat, et libenter eum audiebat.

 Batista]  Om.: «sed quonam facto id aggreddi posset invenire non poterat» (VCC, 132b).  |   Herodes]  Om.: 
«cum reverendo timore mundano vel humano» (VCC, 132b).  |  - Diu ... avorria]  Pseudo-Crisòstom (Pere 
Crisòleg), Sermones, sermó CXXVII: De decollatione Joannis Baptistae (PL 52, col. 0551A).  |  - La ... 
avorria]  Cfr. amb el text llatí la traducció que Corella ofereix de la part final d’aquest passatge de sant Joan 
Crisòstom: «Solius enim Dei est timor qui nocentes corrigit, fugat crimina, innocentiam tribuit, perpetem 
confert facultatem» (VCC, 132b-133a).  |   carçre]  Om.: «eo quod de malis suis eum arguebat charitative, et 
qui similia faciunt» (VCC, 133a).  |   frenesia]  En la medicina antiga, estat de furor delirant a causa de 
malaltia encefàlica (Faraudo, s.v. frenesí).  |  -, Diu ... hòmens]  Cfr. la traducció de Corella amb el text 
llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a sant Agustí: «Considera nunc quomodo Joannes magis 
volebat Deo, quam hominibus placere, magisque timebat Deum quam homines offendere; ejusque exemplo 
semper ad Deum magis quam ad homines aspiciendo,  in omnibus Dei beneplacitum facias, et ab ejus offensa 
omnimode abstineas» (VCC, 133a).





gràcia que la vida, donant exemple a nosaltres que posem en obra lo que Déu mana y no 
temam los manaments dels hòmens.»

Diu sant Crisòstom: «Si mals hòmens vos vexen, si us encarceren {101c} hi us maten, 
pensem què feren en Joan, santificat en lo ventre de sa mare, y en lo Senyor hi Déu 
nostre, lo qual per amor nostra sostingué totes les sues dolors y penes. Y nosaltres no 

per temor, mas per amor sua siam promptes de posar nostra vida, perquè ell la’ns torne 
en la sua eterna glòria.»

ORACIÓ

Senyor Jesús, amable, dulcíssim, fes-me gràcia que tement lo que tu manes no tema 
los manaments dels hòmens, y que no dexe la veritat de justícia y doctrina per temor, 

laor y glòria mundana. Y tu, Déu meu, fortitut hi virtut mia, dóna’m sforç y ànimo que 
per la veritat y justícia de la tua doctrina sia prompte soferir ligams, presons y carçres, y 
per la glòria del teu nom, fins a la mort qualsevol dolors, turments y penes. Hi la temor 
tua, qui és de totes bones obres principi, tu, amable Senyor, bondat infinida, fes-me 
gràcia que en amor tua yo la canvie, la qual en aquesta present vida comence, y en la 

sdevenidora eternament dure. Amén.

 obra] abra B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |  santificat] satificat B. Manca l’abreviatura nassal. 
Seguim V.  |   carçres] carcres B. Seguim V.  |   glòria] glora B. Seguim V.

- Diu ... glòria]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada i reelaborada que ofereix Corella d’aquest 
passatge de sant Joan Crisòstom: «Unde Chrysostomus: “Cum a perniciosis quid patimur homimbus, ad 
principem nostrum consideremus, et consummatorem fidei [He 12, 2], et quoniam a malis hominibus, et 
quoniam propter veritatem, et quoniam propter eum. Si enim hoc excogitaverimus, omnia facilia erunt et 
portabilia. Si enim pro amabilibus qui patiens gloriatur, et propter Deum, si patiatur quidquam, suscipiet 
sensum. Si enim ipse rem reprobabilissimam, videlicet crucem, gloriam vocabat, multo magis nos ita disponi 
oportet. Oportet ergo cum debemus quid pati indelectabile, non labores, sed coronas excogitare: et si malum 
quid delectabile appareat, excogitare quoniam Deus non vult, et indelectabile confestim apparebit; si enim 
hominum timor avertit ab inconvenientibus rebus, multo magis Christi dilectio” haec Chrysostomus» (VCC, 
133a-b). Font no localitzada.  |  - Senyor ... Amén]  Cfr. amb el text llatí l’oració de Corella, traduïda amb 
llibertat: «Domine Jesu Christe, Magister bone, doce me veritatem vitae, justitiae, et doctrinae, cordis, oris, et 
operis, propter metum, vel favorem humanum, seu mundanum non omittere: ne teneritudo carnalis timoris vel 
amoris valeat in me perfectionem spiritualis dilectionis impedire. Et quoniam propter peccatum primorum 
parentum vis irrascibilis nostra contraxit debilitatem, rationabilis caliginem, et concupiscibilis ad malum 
pronitatem, da mihi Paracletum defensorem contra persecutiones; illuminatorem contra errores; 
inflammatorem contra concupiscentiam, ut in omnibus valeam beneplacitum titum facere, et ab offensa tua 
abstinere. Amen» (VCC, 133sc).



COM LO SENYOR COMENÇÀ A PRICAR PÚBLICAMENT ALS 
POBLES . CAPÍTOL XXVIII

[1. DEL  MOTIU  PER  QUÈ  CRIST  VA FUGIR  D’HERODES I  ES VA  RETIRAR  
A  GALILEA]

A les humanes orelles del Senyor vingueren noves, les quals ell, Déu, sabia: que 
Johan era liurat al carçre. Diu sant Crisòstom: «Sens dubte fon liurat per nostre Senyor 

Déu, qui molt lo amava, que algun sant no pot algun mal rebre, sinó perquè en major 
utilitat sua plau a la magestat divina.» Hi sabé lo Senyor com los fariseus deyen que ell 
ja tenia més dexebles que·l Baptista, hi que més gent que Johan batejava, ab tot que·l 
Senyor per les sues mans no administrava lo batisme, mas los seus dexebles, als quals 
de les sues {101d} mans ell havia primer donat lo batisme.

Dexà lavors lo Senyor Judea, hon los fariseus incrèduls habitaven, los quals tenien 
terrible enveja com lo Senyor en lo batisme hi en los dexebles augmentava. Partí’s, 
donchs, lo Senyor de Judea hi vench en Galilea. Primerament, perquè·ns donàs exemple 
de mansuetut hi paciència. Segonament, que per la sua absència poguessen amansar la 
sua enveja. Terçament, per donar forma a nosaltres de fogir los dans hi perills quand del 

fogir major utilitat que del romandre se’n spera. Quartament, perquè en altres parts volia 
pricar lo seu evangeli. Quintament, perquè de la sua mort hi passió encara no era 
venguda la hora. Sextament, perquè figurava que·l sagrat evangeli devia passar dels 
juheus als gentils pobles, hi que, per lo semblant, dexarien Judea los seus dexebles.

Posat Johan en lo carçre, devallà lo Senyor en Galilea y començà públicament hi alta 

manifestar la sua doctrina, hi fer-la lúcida y clara ab innumerables transcendents 
miracles. Significava que, posada en lo carçre la sinagoga e ley judaica per Johan 
figurada, devia resplander la ley evangèlica, en special en los gentils pobles. Fon stesa 
la fama del Senyor per tota aquella província, la qual fama ja de Judea venia, hi ab 
molta honor hi reverència lo Senyor reberen.

 pricar] preÿcar B. Seguim V.  |   amava] amanava B. Seguim V.  |   magestat] magesta B. Seguim V.  |  
 Terçament] Tercament B. Seguim V.  |   pricar] preÿcar B. Seguim V.  |   resplander] resplandir B. Seguim V.

- A ... carçre] Mt 4, 12: Cum autem audisset Jesus quod Joannes traditus esset, secessit in Galilaeam.  |  
- Partís ... Galilea] Mt 4, 12.

- Diu ... divina]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 6 (PG 56, col. 671).  |   Senyor]  Om.: 
«per intimationem sibi factam» (VCC, 133a).  |   batejava]  Om.: «et inde contra eum invidiam ceperunt 
majorem» (VCC, 133a).  |   augmentava]  Om.: «qui ad capiendum Joannem consilium dederant, et Christum 
etiam persequi cogitabant, propter Baptismum ejus qui crescebat, et propter doctrinam ejus, per quam 
evacuari Legem intelligebant, et sic docendi Gentiles habebat occasionem» (VCC, 133a).  |   enveja]  Om.: 
«donec melioris animi fierent» (VCC, 133a).  |  - quand ... spera]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 133a).  |  
- Significava ... pobles]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Iste enim transitus ejus transitum 
ejusdem ad Gentes significabat, ad quas eum transire impellebant» (VCC, 133a).  |   reberen]  Om.: «propter 
illa quae eum in Jerusalem in die festo fecisse viderant et cognoverant, propter quae etiam Nicodemus 
crediderat» (VCC, 133a-b).





[2. COM  HABITA EN  LA CIUTAT  DE  CAFARNAÜM]

Dexà lo Senyor la ciutat de Nazareth, en la qual lo concebé la sua verge Mare, hi 
devallà a la ciutat de Cafarnaüm, que stà prop de Nazareth, en los térmens de Zabulon hi 
Neptalim, a la riba de la mar de Galilea. Hi començà a pricar en alta hi clara veu als 
pobles, dient: «Feu penitència, que·l Regne del cel a vosaltres se appropinqua.»

Aquest fon lo thema sobre lo qual Johan pricat havia. Volgué lo Senyor pricar sobre 

aquell mateix thema per aprovar lo que havia pricat lo Batista, hi per donar exemple a 
nosaltres que no hajam vergonya de apen- {102a} dre dels altres, que ell, Déu, Senyor 
hi mestre, qui res no podia apendre, de Johan volgué pendre lo thema.

Diu Beda: «Lo Regne del cel se apropinqua hi la porta de Parahís per Jesús se obre 
quand lo cristià se lunya per la penitència de aquelles coses que del Regne del cel lo 

apartaven.»
Diu sant Jerònim: «Lo qui fa penitència al Regne del cel se acosta. Qui vol menjar lo 

galló de la ametla, trenca la crosta; molts arbres tenen les raels amargues y tenen la 
fruyta dolça; y los perills y treballs de la mar ab sperança del guany los mercaders 
passen; hi la sperança de la salut tempra la amargor de la porga.»

Al seny tropològich, començà lo Senyor públicament pricar en Galilea, que 
«transmigració» és interpretada, per donar exemple als qui priquen que de vicis 
transmigren ans que tan excel·lent offici comencen, hi de les coses carnals hi terrenes a 
les celestials hi eternes per fervent devoció passen. Vench lo Senyor a la ciutat de 
Cafarnaüm, que era més que les altres gran hi poblada, per donar forma als qui priquen 

que hon és major poble hi més ànimes guanyar poden, allí la pricació evangèlica 
stenguen.
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- Dexà ... Galilea] Mt 4, 13: et, relicta civitate Nazareth, venit, et habitavit in Capharnaum maritima, in 
finibus Zabulon et Nephthalim.  |  - Hi ... appropinqua] Mt 4, 17: Exinde coepit Jesus praedicare, et dicere: 
Poenitentiam agite: appropinquavit enim regnum caelorum.

- Hi ... appropinqua]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «coepit Jesus aperte praedicare 
el dicere, quoniam impletum est tempus, scilicet humanae Redemptionis, et venit plenitudo temporis. Ergo 
dum tempus habetis, aiebat, poenitentiam agite et credite Evangelio, quia sine poenitentia et fide, impossibile 
est placere Deo [He 11, 6]; —appropinquavit enim regnum coelorum [Mt 4, 17], quia janua coeli aperta est 
per Christum» (VCC, 133b).  |  - Aquest ... thema]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 133b).  |  - Diu ... 
apartaven]  Beda Venerable, Homiliae, l.III: Homiliae subdititiae, homilia LXXII: In die sancto unius 
apostoli (PL 94, 0457B).  |  - Diu ... porga]  Pseudo-Jeroni (Cummeanus), Commentarius in Evangelium 
secundum Marcum, c.I (PL 30, 0595C-D).  |  - Vench ... stenguen]  Cfr. la traducció de Corella amb el text 
llatí, que atribueix l’autoria de l’exemple a sant Remigi: «Mystice, per hoc quod Jesus antequam publice 
praedicaret venit Galilaeam, insinuatur quod praedicator Evangelii prius debet transmigrare de carnalibus ad 
spiritualia, de terrenis ad meditandum coelestia, quia Galilaea transmigratio interpretatur. Et per hoc quod 
habitavit Capharnaum, quae major et populosior erat, ut praedicando et miracula faciendo plures illuminaret, 
reliquit, secundum Remigium, praedicatoribus exemplum, ut eo tempore et in locis illis studeant praedicare, 
quando et ubi multis possunt prodesse» (VCC, 133b). Font no localitzada.





[3. DE  L’INICI  DE LA PREDICACIÓ DE  CRIST]

Entre·ls térmens dels gentils hi dels juheus stà la ciutat de Cafarnaüm situada, hi fon 
decent cosa la pricació del Senyor allí tingués principi, perquè Jesús venia per salvar lo 
gentil hi judaich poble. Gentils y juheus habitaven en Galilea, hi convenia que la pedra 
angular que la sumitat del temple devia cloure, Jesús, Déu, Senyor hi mestre, començàs 
la sua doctrina en loch que juheus hi gentils ohir lo poguessen.

Y axí, los sacerdots davant Pilat lo accusaren, dient: «Ha comogut tot lo poble, 
començant a Galilea.» Són dos Galilees: una dels gentils, dels juheus altra. Donà 
Salomó vint ciutats de Galilea a Hiram, rey de Tyro, lo qual hi posà gentils que y 
habitassen, y aquesta Galilea dels gentils se nomena. Y l’altra romàs al judaich poble.

{102b} Al prepòsit de la pricació del Senyor devem atendre que·n lo batisme se 

mostrà la plenitud de la sua gràcia, perquè la santa Trinitat féu testimoni; en la 
temptació y dejuni se mostrà la santedat de la sua vida per la victòria contra lo diable; 
en lo testificar del Batista se mostrà qui era, que per levar los pecats del món venia.

Posat, donchs, Johan en lo carçre, començà Jesús a pricar lo seu evangeli: l’alba 
passava hi lo sol venia. «Feu penitència» de la sua pricació fon lo thema; no dix: «Digau 

penitència», contra aquells qui la priquen hi la dien, hi no la posen per obra. «Feu 
penitència: aquesta és la medicina per a guarir vostres malalties, aquestes són les armes 
per a vençre lo diable, aquesta és la clau que us obre lo celestial Regne, lo qual per lo 
pecat era luny de vosaltres, y de tota natura humana; per la penitència a vosaltres se 
apropinqua.»

[4. DEL MOTIU  PER  QUÈ  LA  PREDICACIÓ DE CRIST  TÉ  LLOC  DESPRÉS 
DE  LA  DE JOAN]

Fon aquesta rectitud de orde decretat per la divina sapiència. Axí com ja havem dit, 
posat Johan en lo carçre, féu lo Senyor a la sua pricació principi. Pasada la Ley vench la 
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- Ha ... Galilea] Lc 23, 5: At illi invalescebant, dicentes: Commovet populum docens per universam 
Judaeam, incipiens a Galilaea usque huc.

 que ... cloure]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 133b).  |  - Ha ... Galilea]  Corella abreuja la traducció de 
Lc 23, 5, que es desenvolupa completament en la VCC: «Commovet populum, docens per universam 
Judaeam, incipiens a GaliIaea usque huc» (VCC, 134a).  |   poble]  A continuació Corella omet, possiblement 
per evitar repeticions, aquest passatge que insisteix en el simbolisme de Galilea com a lloc triat pel Senyor 
per començar la predicació: «Et merito in confinio illo coepit Dominus praedicare, ut multi Judaei et Gentiles 
ad praedicationem confluerent: in quo ostendebatur, quod ad redemptionem Gentium et Judaeorum venerat» 
(VCC, 134a).  |   se ... venia]  Cfr. amb el text llatí: «ubi monstratur certitudo idoneitatis ad praedicandum» 
(VCC, 134a).  |   obra]  Om.: «non tantum dicite contra loquentes, qui dicunt et non faciunt; non tantum in 
animo proponite contra differentes; non omittite contra negligentes, non destruite contra recidivantes» (VCC, 
134a).





gràcia de l’evangeli, que «bona nunciació» se nomena. Los béns terrenals transitoris la 
Ley prometia; los celestials hi eterns promet lo sagrat evangeli. Diu Theòfil: «Prometia 
lo Vell Testament als qui·l servaven longitud de dies; promet lo sagrat evangeli la vida 
eterna.» Diu sant Crisòstom: «No pricà lo Senyor fins que Johan fon posat en lo carçre, 
perquè en dos parts los pobles no·s partissen, y per ço Johan no féu algun miracle, 

perquè al Senyor qui·ls havia [a] salvar tots vinguesen, admirats de les sues 
maravelloses obres.»

Diu sant Agostí: «Anà primer lo Batista, axí com la veu ans de la paraula, axí com ans 
del sol se mostra l’alba, axí com lo trompeta ans del jutge, axí com ans del senyor lo 
servent, axí com lo amich ans del spòs. Hi perquè tot lo món occupaven tenebres hi lo 

Sol de justícia no podien veure, vench {102c} primer axí com entorcha lo Batista. 
Perquè los ulls oppresos de pecats hi culpes, acostumats de tenebres, no pogueren en lo 
primer conspecte la resplandor y lum eterna percebre, era necessari alguna poca lum 
primer mirassen, perquè a poch a poch les tenebres de pecat fogissen, y, lavant-se los 
ulls en les jordanes aygües per lo batisme de penitència que·l Batista pricava, 

vinguessen a la lum verdadera, Jesús, lum y resplandor de la Lum eterna, perquè en lo 
sagrament del seu batisme y en la sua evangèlica doctrina rebessen la lum de gràcia.»

Y devem atendre que la perfectió de la ley evangèlica en tres principals actes se troba, 
y en aquests singularment se mostra: en humilitat, caritat y misericòrdia. Aquestes són 
tres principals virtuts que lo Senyor ha mostrat en lo seu evangeli. Començà, donchs, lo 
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 los ... evangeli]  Cfr. amb el text llatí: «sed Evangelium promittebat coelestia et terrena» (VCC, 134a).  |  
- Diu ... eterna]  Font no localitzada.  |  - Diu ... obres]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 14, 1 
(PG 57, col. 218).  |  - Diu ... gràcia]  Autor incert (sant Agustí d’Hipona?), Sermones de sanctis, sermó 
CXCVII: In Natali Joannis Baptistae (PL 39, 2114).  |   axí com la veu ans de la paraula]  Per a la interpretació 
d’aquesta comparança, veg. p. 356,20-357,5.  |  - perquè ... gràcia]  Cfr. amb el text llatí la traducció que 
ofereix Corella de la part del passatge atribuït a sant Agustí: «ut paulatim peccatorum nubilo recedente, et 
infidelitatis digesto humore, Christo adveniente, ab illo coelesti lumine laetificari, potius quam retorqueri 
possent» (VCC, 134a).  |  - Y ... misericòrdia]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Et notandum 
quod perfectio Evangelica versatur praecipue circa tria, videlicet: circa opera pietatis, circa concilia 
humanitatis, et circa praecepta charitatis» (VCC, 134a).  |  -, Començà ... Regne]  Cfr. la traducció 
abreujada i reelaborada de Corella amb el text llatí: «Incepit autem Dominus, sicut Joannes, eadem 
praedicans, quae ille ante dixerat: ut praedicatio discipuli et Magistri consona esset, et Dominus 
praedicationem, ac doctrinam Joannis approbaret et confirmaret, ac superbiam eorum qui dicta aliorum 
dedignantur accipere, confutaret; ac ut se ejusdem Dei Filium, cujus ille Propheta sit, esse ostenderet. Verbum 
ergo quod in Joanne organo, et in omnibus Prophetis clamaverat, praedicans regnum Dei, a poenitentia 
inchoare volebat, quia nisi remisso peccato, per Baptismum et poenitentiam condignam, non poterit quis 
intrare in regnum coelorum; unde non statim justitiam praedicavit, sed poenitentiam. Quis ergo ausus est 
dicere: Volo bonus esse, et non possum? Poenitentia enim correctio est voluntatis; et si vos mala non terrent, 
ut scilicet poenitentiam agatis, vel bona delectent, appropinquavit enim regnum coelorum, id est beatitudo 
regni coelestis. Ac si dicat: Parate vos ad (id est per) poenitentiam, quia appropinquabit tempus mercedis 
aeternae. Praedicavit autem Dominus poenitentiam, appropinquante regno coelorum et fine mundi, ut 
formidaret forte juvenilis aetas mundi. Nunc vero, appropinquante regno coelorum, ostenditur regnum mundi 
agere in extremis, ideo merito debet converti» (VCC, 134a-b). El passatge que s’estén des de «unde non 
statim justitiam» fins a «tempus mercedis aeternae» prové de Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in 





Senyor a pricar, y entonà de aquell celestial Regne que ans havia pricat en la boca de 
Joan y en los profetes; fet home, ell mateix, Déu, lo prica. Penitència és lo thema primer 
de la sua doctrina. No pot obrar algun acte de virtut perfeta: larga vida ha mester l’ome 
habituat en males obres que hàbits de virtuts adquirir puga.

La penitència sola basta portar lo pecador al celestial Regne; a ell ve lo Regne per la 

penitència: no poria ell anar per virtuoses obres. Lo Regne de Déu a ell se acosta com li 
diu lo prevere: «Ego te absolvo.» Si tots los pecats, si totes les culpes, si tots los viciosos 
actes y hàbits [que] precehien lo pecador se penit y no pecar preposa, lo Regne del cel a 
ell se acosta, ans dins la sua ànima entra, que és la gràcia, per la qual ab tots los mals 
hàbits mereix lo celestial Regne.

[5. DE  L’EDAT  DE  CRIST  QUAN  VA COMENÇAR  A PREDICAR]

Començà lo Senyor pricar als pobles passats trenta anys de la sua perfeta vida. 
Aquesta és edat convenient per a la pricació evangèlica, segons clarament se mostra en 
lo Senyor, qui en tal edat a la sua pricació féu principi; edat convenient per al regiment 
del poble, segons en lo pa- {102d} triarcha Joseff podem veure, qui en tal edat fon 
viçrey de Egipte, y en Daviu, rey de Judea, del qual en aquesta edat començà lo seu 

regne, y de aquesta edat y no de menor deuen ésser elets los bisbes.
Del batisme del Senyor fins a la sua mort tres anys passaren, y los tres mesos que són 

de Epifania fins a Pasqua; y axí, la sua deífica pricació no fon de larga durada. En aquell 
dia que rebé lo batisme, passat l’any, acabà lo miracle en les noces, hi en la Pasqua 
següent fon posat Johan en lo carçre, y fon degollat en l’altra Pasqua; y en l’altra 

Pasqua, que·l Senyor trenta y tres anys havia, acabà lo Senyor en la creu la sua pricació 
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Matthaeum, 6 (PL 56, cols. 673-674).
 Regne]  Om.: «Sic itaque Dominus a Baptismo suo, usque ad Joannis incarcerationem praedicavit, et docuit 
occulte, et in locis privatis; sed post ejus incarcerationem, publice et in synagogis. Sicut enim Joannes erat 
praecursor Christi, ita praedicatio Joannis erat praevia Christi praedicationi. Et ideo Christus non praedicavit 
communiter et publice ante Joannis incarcerationem, sed finita ejus praedicatione, ex hoc nobis tribuens 
exemplum humilitatis stupendae, dum servo suo Joanni, longe se inferiori, in praedicationis et doctrinae 
officio humiliter dignatus est deferre. O quot sunt, proh dolor! hodie religiosi, qui, non dico inferiori, sed nec 
pari, imo nec superiori deferunt, in quo se Dei Filio praeferre, et eum praeire contendunt» (VCC, 134b).  |  
 viçrey ... Egipte]  L’ús del terme viçrey per traduir el mot llatí «praepositus» («cap», «encarregat») constitueix 
un exemple d’inculturació, és a dir, d’adaptació al mapa cultural de la llengua de recepció. El nomenament de 
Josep com a ministre del faraó d’Egipte es pot llegir en Gn 41, 37-46.  |  15-16 y ... regne]  L’episodi del 
nomenament de David com a rei de d’Israel es troba en 2Sa 5, 1-5 i 1Cr 11, 1-3.  |   y ... bisbes]  Cfr. amb el 
text llatí la traducció de Corella, que omet la crítica a l’elecció de bisbes inexperts i poc apropiats que conté la 
VCC: «Haec etiam aetate praeficiendi sunt episcopi; sed heu! hodie praeficiuntur pueri, ac insufficientes pro 
hoc statu, et minus idonei» (VCC, 134b).  |   següent]  Om.: «scilicet trigesimi primi anni» (VCC, 134b).  |  
-, acabà ... vida]  Cfr. amb el text llatí: «passus est Dominus» (VCC, 134b).





y mortal vida. Y axí, trenta-tres anys fins a la mort fon en aquest món lo seu viure, y 
tant com és de Nadal a Pasqua. Hi fon en lo trentén any de la vida del Senyor la Pasqua 
en dijous, en març a XXVIII dies; y en l’any aprés, qui era trenta-hu de la sua vida, fon en 
abril, dimecres, a setze dies; en l’any trenta-dos fon a cinch de abril, en diumenge; en 
l’any trenta-tres fon a vint-hi-cinch de març, en divendres, entenent lo dijous a vespre 

segons los juheus conten.

[6. DE  LES TRES RAONS PER  QUÈ  EN  TAN BREU TEMPS ACABÀ  LA 
PREDICACIÓ  DE CRIST]

Assignen los doctors tres causes perquè fon tan breu la sua deífica doctrina. La 
primera, perquè·ns mostràs la sua excel·lent virtut y preeminència, que en tan poch 
temps la sua pricació solament en Judea, axí per tot lo món sia scampada, tan stimada, 
que tants martres hi han donat la vida, hi donaran ans que·l món acabe, tants confessors, 

doctors y vèrgens han portat en aquest món y porten celestial angèlica vida. La segona 
causa, perquè stiguessen més atents y devots los dexebles en los seus actes y doctrina, 
pensant que tant poch spay los durava. Terçament, perquè absentant dels seus dexebles 
la sua corporal presència, los seus desigs elevassen al celestial Regne, y per ço·ls dix en 
la última Cena: «Si yo no me’n vaig, lo Sperit Sant no vendrà en vosaltres.» Diu sant 

Gregori, exponent aque- {103a} stes paraules: «Si no dexau de amar la mia corporal 
presència en aquesta present vida, no apendreu desijar-me en la eterna glòria.» Diu lo 
Apòstol: «Havem conegut a Jesús segons la carn», que vol dir segons la corporal 
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 Si ... vosaltres] Jn 16, 7: Sed ego veritatem dico vobis: expedit vobis ut ego vadam: si enim non abiero, 
Paraclitus non veniet ad vos; si autem abiero, mittam eum ad vos.  |   Havem ... carn] 2Co 5, 16: Itaque nos ex 
hoc neminem novimus secundum carnem. Et si cognovimus secundum carnem Christum, sed nunc jam non 
novimus.

- Y ... Pasqua1]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que no coincideix amb el còmput d’anys: «et 
ita vixit triginta duobus annis integris: de trigesimo tertio, quantum fluxit temporis a natali, usque ad Pascha, 
quod pro anno dimidio computari solet» (VCC, 134b).  |  - Hi ... conten]  Cfr. amb el text llatí la traducció de 
Corella, que adapta les dates del calendari romà al calendari solar: «Fuit autem anno trigesimo Pascha 
Judaeorum quinto calendas aprilis, et feria quinta; sed anno trigesimo primo, fuit decimo sexto calendas maii, 
et feria quarta; anno vero trigesimo secundo, fuit nonis aprilis, in die Dominica; sed anno trigesimo tertio, fuit 
octavo calendas aprilis et sexta feria» (VCC, 134b).  |  - tan ... vida]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
134b).  |  -, Terçament ... regna]  Cfr. amb el text llatí la traducció d’aquesta tercera causa que ofereix 
Corella, que reordena el contingut del passatge i atribueix un fragment a sant Gregori que no consta en la VC: 
«Tertia, ad augmentandum discipulorum spiritualem profectum. Cum enim Christi humanitas sit nobis via 
tendendi in Deum; nam ipse dixit: Ego sum via [Jn 14, 6], non debemus in ea ut in termino quiescere, sed per 
eam in Deum tendere. Ne ergo corda discipulorum ad Christum carnaliter affecta in eo ut homine quiescerent, 
corporalem praesentiam cito subtraxit. Unde Apostolus: Et si Christum secundum carnem novimus 
[2Co 5, 16], scilicet quando corporaliter nobiscum erat, sed nunc jam non novimus: unde et ante Passionem, 
inter cetera, dixit eis: Si ego non abiero, Paracletus non veniet ad vos [Jn 16, 7]» (VCC, 135a-b).





presència. Ara ja no·l coneixem de tal coneixença, mas de spiritual desig de anar al 
celestial Regne, en lo qual eternament regna.

Donchs, perquè fosen disposts que·l Sperit Sant poguessen rebre, era mester que·s fes 
absent de la sua vista. Lo Senyor, qui del món havia obtés plena victòria, volgué que·n 
lo celestial Regne tots los desigs transportassen, perquè acabadament lo món, la carn hi 

lo diable vencessen. Y per lo semblant, nosaltres, si lo nostre cor endreçam a la celestial 
pàtria y al nostre rey, Déu, Senyor y príncep, hi volem seguir los seus passos, fàcilment 
porem menysprear de aquest món les coses pròsperes y adverses, y endreçar los nostres 
desigs a la celestial spera.

ORACIÓ

Senyor Jesús, qui havent compasió de la nostra misèria, axí com a verdader metge, 
volent donar medicina a les nostres ànimes, fon lo primer thema de la tua pricació: «Feu 
penitència», y a nosaltres, pecadors, manes que la prengam en lo temps que podem 
atényer la tua gràcia: atorga a mi, pecador miserable, que de cor me penida, y la tua 
infinida misericòrdia sopleixca los defalts de la mia penitència. O, piadós Senyor, quand 

temps me comportes, y quantes vegades me perdones! Accepta la mia penitència, y fes 
tu, Senyor, que sia verdadera, perquè lo Regne del cel a mi se apropinqüe, y les sues 
portes ubertes les trobe. Fes-me gràcia, Senyor, que les làgremes de contrició y 
penitència axí laven la mia ànima, com aprés la nativitat me lavaren les aygües del 
batisme, perquè en lo teu celestial Regne me acullgues. Amén.

 coneixença] conexença B. Seguim V.  |   fosen] fossen B. Seguim V.  |  Sant] Sanct B. Seguim V.  |   celestial] 
selestial B. Seguim V.  |   pricació] preÿcació B. Seguim V.  |   làgremes] làgrimes B. Seguim V.

- y ... penitència]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 135a).



DE  LA SEGONA HI TERÇA VOCACIÓ DELS APÒSTOLS.  CAPÍTOL  
XXVIIII

[1. COM  CRIST PUJÀ  A  LA  BARCA DE  S IMÓ PER  ENSENYAR  DES D’ALLÍ 
A  LA MULTITUD]

{103b} De Judea era vengut lo Senyor en Galilea, axí com havem dit en lo precedent 
capítol. Y la sua fama axí augmentava en miracles hi doctrina que·ls pobles lo 

apressaven, lo constrenyien, y per gran desig y devoció en ell se derrocaven, que·l 
poguessen ohir hi veure, hi mirar les sues maravelloses obres.

Y stant hun dia prop la mar de Galilea, la gent molt fort lo apressava. En aquesta 
multitud de poble y tan gran pressa, mirà lo Senyor a la riba del stany dos barques. Los 
peixcadors les havien tretes en terra, y los filats lavaven, plegar los volien. Tota la nit 

havien peixcat e no havien pres alguns peixos. Pujà lo Senyor en la una barca, la qual 
era de Simon Pere, perquè de la gent fos delliure, y preguà’l que hun poch la apartàs de 
la terra, tant spay que fos delliure de la pressa dels pobles, y que stant ells en terra la sua 
pricació ohir poguessen. Y sient com a doctor en la barca manifestava als pobles la sua 
doctrina.

Contempla, devota ànima, la humilitat del Senyor mansueta. Rey, Déu, Senyor y 
mestre, a la sua creatura, al seu dexeble prega; manar lo podia: graciosament lo prega, 
donant als prelats exemple que en amonestar més que a manar sien promptes. Més ésser 
amats que temuts deuen desijar los qui presedeixen. Diu Sèneca: «Lo generós ànimo 
més fàcilment amor que temor lo porta»; però los folls presidents fan lo contrari, dels 

quals Ezechiel parla, dient: «Ab austeritat manen los pobles.»

 terça] terca B. Seguim V.  |   xxviiii] XXIX B. Seguim V.  |   augmentava] angmentaua V. Seguim B.  |  
 constrenyien] constrenyen B. Seguim V.  |  ell] all B. Seguim V.  |   pricació] preÿcació B. Seguim V.

 Y ... apressava] Lc 5, 1: Factum est autem, cum turbae irruerunt in eum ut audirent verbum Dei, et ipse stabat 
secus stagnum Genesareth.  |  - mirà ... volien] Lc 5, 2: Et vidit duas naves stantes secus stagnum: 
piscatores autem descenderant, et lavabant retia.  |  - Pujà ... doctrina] Lc 5, 3: Ascendens autem in unam 
navim, quae erat Simonis, rogavit eum a terra reducere pusillum. Et sedens docebat de navicula turbas.  |  
 Ab ... pobles] Ez 34, 4: Quod infirmum fuit non consolidastis, et quod aegrotum non sanastis: quod 
confractum est non alligastis, et quod abjectum est non reduxistis, et quod perierat non quaesistis: sed cum 
austeritate imperabatis eis, et cum potentia.

- axí ... capítol]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 135a).  |   Y ... Galilea]  Cfr. la traducció de Corella amb el 
text llatí: «quadam die, cum esset secus stagnum Genezareth [Lc 5, 1], quod et mare Galilaeae, vel etiam 
Tiberiadis dicitur» (VCC, 135a).  |   barques]  Om.: «quarum una erat Simonis, et etiam Andreae sui fratis, 
altera vero Jacobi et Joannis» (VCC, 135a).  |  - Diu ... porta]  Sèneca, De clementia, l.I, c.XXIV.





[2. DE  LES DUES INTERPRETACIONS DE L’ESTANY , DE  LA  BARCA I 
DELS PESCADORS,  MÍSTICAMENT]

Al seny moral hi al·legòrich, lo stany la Ley significa. Fora del stany lo Senyor stava, 
que la Ley, vengut lo Senyor hi començant a pricar, ja passava. Les dues barques los dos 
pobles, gentil hi judaich, signifiquen, los quals cridà lo Senyor al seu evangeli. Són los 
peixcadors los doctors de la santa Sgleya, los quals devallen de la altitud de la 
contemplació en terra, coneixent la fragilitat sua, hi lavant {103c} los filats de les culpes 

que pricant han comeses, o per vanaglòria, o per avarícia, o gloriant-se en lo que deyen, 
loant a si mateixs menyspreant los altres, y axí de molts altres defalliments que pricant 
encórrer poden.

La naveta de Pere la primitiva Sgleya dels juheus significa, als quals specialment 
pricà sant Pere. Pujà lo Senyor en la naveta de Pere, qui és la santa cathòlica Esgleya, ab 

actoritat de la qual se prica a tots los pobles. L’altra barca los gentils significa, la qual se 
ajusta ab la de Pere: portà sant Pau lo gentil poble a la santa Sgleya. Pricava lo Senyor 
als pobles stant en la naveta, que no era molt luny de terra. Axí deuen los qui sermonen 
tractar los celestials misteris, que·ls hòmens terrenals los puguen entendre. Ab gran 
tempre hi mesura los que priquen deuen pricar als pobles, que a les coses celestials tant 

no·ls eleven que desesperen stimant que plegar no y poden, hi aquelles temporals hi 
terrenes los comporten, que als deu manaments no contrasten.

Podem encara per aquesta mar entendre aquest fluctuant món ple de misèries, de 
treballs hi de laços: semblant a mar se unfla per supèrbia, té grans tiranys de avarícia, 
bull per luxúria. Dos barques en aquest stany naveguen: no·s diu de qui és la una; l’altra 

scriu lo evangelista que era de Pere. La de Simon Pere, que «obediència» significa, és lo 
stament de religiosos, dels quals lo principal vot és obediència.

 pricar] preÿcar B. Seguim V.  |   pricant] preÿcant B. Seguim V.  |   pricant] preÿcant B. Seguim V.  |   pricà] 
preÿcà B. Seguim V.  |  sant] sanct B. Seguim V.  |  santa] sancta B. Seguim V.  |   prica] preÿca B. Seguim V.  |  
 Pricava] Preÿcava B. Seguim V.  |   priquen] preÿquen B. Seguim V.  |  pricar] preÿcar B. Seguim V.  |  
 treballs] traballs B. Seguim V.

 vengut ... pricar]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 135a).  |   Sgleya]  Om.: «qui nos per rete praedicationis et 
fidei comprehendunt, et quasi littori sic terrae viventium advehunt» (VCC, 135a).  |   poden]  Om.: «Ille ergo 
lavat retia, qui lucrum temporale, vel curiositatem, vel humanum favorem a doctrina et praedicatione sua 
excutit» (VCC, 135b).  |  - qui ... pobles]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «de ea turbas 
docebat, quia de auctoritate ipsius Ecclesiae usque ad hodie Gentes docet» (VCC, 135b).  |  - la2 ... Sgleya]  
Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «quibus Paulus doctor est missus, quia de Judaea non sunt 
credituri tot quot ad vitam aeternam sunt praedestinati» (VCC, 135b).  |  - Podem ... luxúria]  Cfr. amb 
l’original llatí: «Aliter per istud stagnum, quod dicitur mare, intelligitur mundus, qui ad modum maris tumet 
per superbiam, fervet per avaritiam, spumat per luxuriam» (VCC, 135b).  |  18-19 ple ... laços]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 135b).  |   té ... avarícia]  Cfr. amb el text llatí: «fervet per avaritiam» (VCC, 135b). La mateixa 
metàfora apareix en el Segon: «Moven-se les hones de la carn, los vents de supèrbia, los tiranys de avarícia, e 
lo Senyor par que dormia» (f. 12c); «Mana als vents diables que no m’impugnen o que per la tua gràcia no·m 
derroquen a les hones de les mies carnals concupicències, que no·m cobren als tiranys de la avarícia, que no 
m’acabucen» (f. 12d).  |   no·s ... una]  Corella opta per traduir més endavant l’explicació del sentit moral que 
té aquesta primera nau, segons consta en aquest punt en la VCC: «quarum una, quae non nominatur, significat 
viam communem mandatorum, eo quod omnes indistincte obligentur ad eam» (VCC, 135b). Veg. nota p. 
516,7-8.





Entrà lo Senyor en aquesta naveta, hi asegut en ella als pobles pricà. Però diu que hun 
poch la lunyen de terra. Seu lo Senyor en los religiosos per contemplació devota, prica 
als pobles per exemple de perfeta vida. Hi religiosos priquen lo sagrat evangeli; ells lo 
postil·len y en paraules hi scrits lo declaren. Deuen star hun poch luny de la terra, 
apartats de les cupiditats terrenes, però no·s deuen tant apartar de la conver- {103d} 

sació humana que les obres de caritat se obliden.
L’altra naveta que no legim de qui era és la via comuna de servar los divinals 

preceptes, que a tots generalment obliga. Signifiquen aquestes dos navetes l’estament de 
innocència hi lo stament de penitència, en los quals lo Senyor entrà. Per dos vies pot 
algun possehir alguna herència: per succesió o per compra. Los de stament de 

innocència al Senyor par que succeheixen, que ni tingué pecat ni engan fon trobat en la 
sua boca. Los penidents compren aquesta herència ab treballs hi làgremes contrites, hi 
principalment ab les dolors hi penes que lo Senyor ha sofert per nosaltres. En aquestes 
dos navetes los cristians se enbarquen per a sorgir en lo port del celestial Regne.

Diu sant Crisòstom: «És la Sgleya la naveta de nostre viatge, és lo timó la fe 

cathòlica, la creu és l’arbre, la vela és la obedient capacitat nostra, és lo vent del Sperit 
Sant la gràcia, són los filats la potència del Pare; la sapiència del Fill la governa; són los 
nauchés los apòstols. De aquesta naveta los de ley de natura tallaren la fusta, los 
patriarches hi profetes la fabricaren. Hi fàcilment tots en ella entren; ni poden pasar a les 
eternes celestials ribes, si dins ella no s’enbarquen. Naveguem, donchs, nosaltres en 

aquesta fusta hi sien los nostres negocis cercar aquella preciosa margarita, per la qual 
devem tots los nostres transitoris béns vendre.»

 pricà] preÿcà B. Seguim V.  |   prica] preÿca B. Seguim V.  |   priquen] preÿquen B. Seguim V.  |   pecat] peccat 
B. Seguim V.  |   làgremes] làgrimes B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   senbarquen] s’embarquen B. 
Seguim V.

- que2 ... boca] 1Pe 2, 22: qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ejus.

- Hi ... declaren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 135b).  |  - Deuen ... obliden]  Cfr. amb el text llatí la 
traducció abreujada de Corella, que omet, a més, la crítica als religiosos acostats als béns terrenals: «et ipse 
vult quod a terra reducatur pusillum, scilicet corde etsi non corpore, quia non potest aliter cor nostrum 
retineri, ne aliquando terram ex aliqua tangat parte. Et sancti viri non possunt penitus elongari, sed oportet 
corpori pro  videri; sic ergo navis Simonis, id est, religiosi, debet a terra elongari; sed hodie multi per 
ingressum religionis non separantur, nec elongatur a terrenis, sed potius magis quam prius approximant eis» 
(VCC, 135b-136a).  |  - Laltra ... obliga]  Corella incorpora ara la informació omesa anteriorment sobre la 
primera de les naus. Veg. nota p. 515,20.  |  - Diu ... vendre]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, 
que recrea algunes de les comparacions de les parts de la nau: «Ut vero, ait Chrysostomus, habemus pro nave 
Ecclesiam, pro gubernaculo crucem, pro gubernatore Christum, pro rete Patrem, pro vento Spiritum Sanctum, 
pro velo gratiam, pro nautis Apostolos, pro navigantibus Prophetas, pro navi Vetus Testamentum et Novum: 
committamus ergo nos pelagi hujus profundo ad perquirendam in Scripturis divinis margaritam latentem» 
(VCC, 136a). La font del passatge és el pseudo-Crisòstom, Homilia in sanctam crucem (PG 50, col. 817).  |  
 nauchés]  Mariners d’alta graduació que dirigien la maniobra d’un vaixell (DCVB, s.v. nauxer).





[3. DE  LA PESCA MIRACULOSA]

Hi seguint la història evangèlica, les sues deífiques paraules lo Senyor acabava, hi 
volgué confermar per miracle la veritat de la sua doctrina, dient a Pere: «Porta en alt, en 
loch més fondo, la barca, loch a peixcar més apte, y lançau los filats, que puguen pendre 
peixos.» Respòs Simon Pere: «Jesús, preceptor, al qual és rahó siam obedients nosaltres: 
tota la nit havem treballat e no havem pres alguna cosa. Però puys tu, Senyor, ho manes, 

en la paraula tua, confiant de la virtut de aquella, {104a} yo vull que·ls filats se lancen.» 
Y lançà los filats, obedient, puys lo Senyor ho manava. Y prengueren multitut copiosa 
de peixos, tants com lo Senyor de la terra y de la mar volia. No era maravella: aquell ho 
manava, al qual los peixos, los ocells y totes les creatures obeheixen, y a la sua veu 
tremolen, y són com ell vol que sien, y no res tornen si ell ho mana.

Ací prenen exemple los religiosos que fàcilment y prompta sien obedients al que lo 
prelat mana ab una simple paraula, no speren manaments y monitoris. Hi devem atendre 
que si a tots diu lo Senyor que·ls filats lancen, sol a Pere diu que en alt porte la barca, 
que vol dir en lo profunde de la Sacra Scriptura, quasi dient: «Basta als qui sermonen 
que les coses morals y baixes tracten per als pobles, però los prelats y bisbes les coses 

altes y profundes és mester que sàpien, que a ells sguarda a les qüestions diffícils 
respondre y los subtils heretges vençre.

Tres documents per als qui priquen se contenen dins aquest misteri. Primer, diu lo 
Senyor que en alt porte la barca, que vol dir que la sua vida y conversació en alt de 
excel·lents virtuts puge. Segonament, que sia la pricació en paraules planes, distinctes y 

clares, y per ço diu: «Steneu los filats vostres; no·ls lanceu plegats, mas stesos.» 
Terçament, que sia la intenció recta, y per ço diu: «per a pendre peixos», no per 
mundana y vana pompa, no per vanaglòria ni avarícia, mas per la honor divina.

 havem] haven B. Seguim V.  |   devem] deven B. Seguim V.  |   barca] braca B. Seguim V.  |   profunde] 
profumde B. Seguim V.  |   priquen] preÿquen B. Seguim V.  |   pricació] preÿcació B. Seguim V.  |   per] par 
B. Seguim V.

- les ... peixos] Lc 5, 4: Ut cessavit autem loqui, dixit ad Simonem: Duc in altum, et laxate retia vestra in 
capturam.  |  - Respòs ... lancen] Lc 5, 5: Et respondens Simon, dixit illi: Praeceptor, per totam noctem 
laborantes nihil cepimus: in verbo autem tuo laxabo rete.  |  - Y1 ... peixos] Lc 5, 6: Et cum hoc fecissent, 
concluserunt piscium multitudinem copiosam: rumpebatur autem rete eorum.

 Hi ... evangèlica]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 136a).  |   cosa]  Om.: «quamvis diligentiam magnam 
adhibuerimus» (VCC, 136a).  |  - y2 ... mana]  Cfr. amb el text llatí: «ideo in eorum potestate datae sunt 
creaturae» (VCC, 136a).  |   mana]  A continuació, Corella omet aquest passatge de sant Anselm: «Unde 
Anselmus: “Jus siquidem nullum in his quae Dei sunt, scilicet creaturis, debent habere qui voluntati ejus 
pravis actibus non verentur contraire”» (VCC, 136a). Font no localitzada.  |   monitoris]  Cartes en què 
l’autoritat eclesiàstica invita o cita algú davant el seu tribunal, sots pena d’excomunió o alguna altra (DCVB, 
s.v. monitori).  |   Scriptura]  Om.: «Quid enim tam altum, quam scire Dei Filium?» (VCC, 136a).  |   y ... 
vençre]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 136a).  |   mas ... divina]  Cfr. amb el text llatí: «sed propter hominum 
aedificationem» (VCC, 136a).





[4. DE  L’ADMIRACIÓ  I  HUMILITAT  DE SIMÓ PERE]

Hi seguint la evangèlica letra, los filats se rompien per la multitud dels pexos. Y axí 
foren dos miracles: que tanta multitud de peixos axí en poch spay prenguesen, que per 
art ni per força no·s podien pendre, y que los filats staven sens rompre. Feren senyal 
Andreu y Pere als fills de Zebedeu, Johan y Jaume, que vinguessen, que allí prop en 
altra barca peixcaven.

Diu Theòfil que ab senyal los cridaren, que no podien parlar per gran maravella. 
Acostaren- {104b} se los dos germans als dos germans que senyalant los cridaren, y 
tiraren los filats de la aygua ab tan gran multitud de peixos que les dues barques 
umpliren, tan carregades y plenes que perillaven de negar-se. No pot la Sgleya negar-se, 
ab tot que vents y hones la combaten.

Spant hi gran admiració comprés a Pere y a tots los altres, mirant aquest peixcar tan 
admirable. Atenent que no·s podia fer per via humana, agenollà’s y prostrà’s davant lo 
Senyor Pere, regoneixent qui era, hi per humilitat li diu tals paraules: «Vés-te’n de mi, 
Senyor, hix de la mia barca, que yo só peccador home, y no só digne de la tua presència, 
ni que tu stigues en loch que yo sia. Vés-te’n, Senyor, que yo só home; tu, Déu y home. 

Yo, pecador; tu, sant. Yo, servent inútil; tu, Senyor de totes les creatures.» Quasi dient: 
«És de justícia que lo loch de tu me aparte, puys de tu fragilitat natural me aparta, viltat 
de culpa, infirmitat de potència.» Reputava’s indigne Pere de la presència de tan digne 
persona, hi dóna a nosaltres saludable exemple de no tocar les coses sacres, no acostar-
nos prop los altars de la sgleya, y haver gran temor de rebre lo ineffable sagrament de la 

eucaristia.
Respon lo Senyor confortant y consolant, y mostrant a Pere què significava aquell 

pendre de tants peixos: «No hages temor, Pere, ni·t spantes, mas sies alegre, que est 
predestinat a pexcar en altra mar, en altra barca, ab altres filats y altres peixos. Fins ara 
ab aquests filats has peixcat en aquesta mar de Galilea, hi has pres molts peixos. De ací 

 evangèlica] evangdlica B. Seguim V.  |   gran] grant B. Seguim V.  |   Atenent] Atenén B. Seguim V.  |  
 peccador] pecador B. Seguim V.  |   stigues] stignes V. Seguim B.  |   pecador] peccador B. Seguim V.  |  sant] 
sanct B. Seguim V.  |   altars] altres VB. Esmenem la lliçó a partir del text llatí: «circumdare Christi altare» 
(VCC, 136b).  |   Respon] Rospon B. Seguim V.  |   aquests] aquestes V. Seguim B.

 los ... pexos] Lc 5, 6.  |  - Feren ... peixcaven] Lc 5, 7: Et annuerunt sociis, qui erant in alia navi, ut venirent, 
et adjuvarent eos. Et venerunt, et impleverunt ambas naviculas, ita ut pene mergerentur.  |  - Acostaren- ... 
negar-se1] Lc 5, 7.  |  - Spant ... admirable] Lc 5, 9: Stupor enim circumdederat eum, et omnes qui cum illo 
erant, in captura piscium, quam ceperant.  |  - Atenent ... creatures] Lc 5, 8: Quod cum vidisset Simon 
Petrus, procidit ad genua Jesu, dicens: Exi a me, quia homo peccator sum, Domine.  |  - Respon ... peixos] 
Lc 5, 10: similiter autem Jacobum et Joannem, filios Zebedaei, qui erunt socii Simonis. Et ait ad Simonem 
Jesus: Noli timere: ex hoc jam homines eris capiens.

 Hi ... letra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 136a).  |   Diu ... maravella]  Font no localitzada.  |   de ... creatures]  
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 136b).  |  - hi ... eucaristia]  S’entén que no s’han de fer aquestes coses si 
hom està en pecat. Cfr. amb el text llatí: «Argumentum, quia valde timendum est homini peccatori sancta 
tangere, circumdare Christi altare, ad Eucharistiam accedere» (VCC, 136b).





avant pendràs hòmens ab filats y ham de santa doctrina. Trahent-los de la mar 
tempestuosa de les mundanes hones, los posaràs dins la tua barca, Sgleya sancta. A 
l’ham és acomparada la paraula divina: axí com lo ham no tira lo peix, si·l peix primer 
no·l pren en la boca, axí la divina paraula no tira lo cor de l’home, {104c} si no obre la 
boca de la sua pensa, consentint que l’ham dins lo seu cor entre. Hi perquè axí atorgues 

que est pecador home y als meus peus te humilies, seràs peixcador de hòmens.»
Per Simon Pere, hi per aquells qui ab ell peixcaven y treballant tota la nit res no 

prengueren (y de aquest pendre no atribuhí a si mateix Pere sinó culpa, dient: «Hix de 
ací, Senyor, que yo só pecador home»), significa aquest misteri lo sermonador del sagrat 
evangeli, lo qual, per molt que treballe, res no aprofita si confia en la sua virtut pròpia. 

Y axí, en va hi de nit, que vol dir en peccat, peixca. Però si en la virtut hi divina paraula 
spera, pren copiosa y gran multitud de peixos. Hi de aquesta gran presa, coneixent lo 
seu defalt, se spanta hi·s maravella, hi a si mateix aldre no atribuheix, sinó pròpia culpa. 
Y lavors, lo Senyor aconsolant lo conforta, dient: «No hages temor ni·t spantes, que de 
cada dia pendràs més pexos.»

[5. COM  ELS DEIXEBLES SEGUEIXEN EL SENYOR]

Hi seguint la evangèlica història, tiraren les barques en terra, posaren los filats hi 
exàrcia en la barraca, y dexades totes coses lo Senyor seguiren. No de tot lo seguiren 
que no delliberassen tornar a l’offici y vida que tenien, y per ço tiraren les barques en 
terra, però molt familiarment ab lo Senyor se acompanyaren. Aprés, dexades y 
abandonades totes les coses, perfetament lo seguiren.

 santa] sancta B. Seguim V.  |   sancta] santa B. Seguim V.  |   evangeli] evangell V. Seguim B.  |   gran] grant 
B. Seguim V.  |   seguiren] seguieren B. Seguim V.

- tiraren ... seguiren1] Lc 5, 11: Et subductis ad terram navibus, relictis omnibus, secuti sunt eum.

- Trahent-los ... sancta]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «trahendo eos ad viam salutis; hoc est 
ad praedicationis officium assumeris» (VCC, 136b).  |   hòmens]  Om.: «humilitas enim virtus attractiva est, et 
dignum est ut illi aliis praesint, qui in potestate extolli nesciunt. Unde non in Apostolatum eligitur, sed 
aliquando eligendus praedicitur, totusque facti hujus ordo quid in Ecclesia, cujus ipse typum tenet, geratur hic 
ostenditur» (VCC, 136b).  |   prengueren]  Om.: «et in  verbo Christi laxans rete cepit copiosam multitudinem 
piscium» (VCC, 136b).  |   pròpia]  Om.: «sed innitens virtuti Dei magnum profectum facit» (VCC, 136b).  |  
- Y ... peixos]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 136b).  |  - Hi ... pexos]  Cfr. amb el text llatí la 
traducció de  Corella: «Et in hoc quod Petrus, capta multitudine piscium, procidit ad genua Jesu, datur 
intelligi quod in praedicatione vel exhortatione, capta multitudine hominum, praedicator debet se Deo 
humiliare, et ei totum attribuere, sibi autem nihil nisi defectum ascribere; et tunc confortatur a Domino, 
dicente: noli timere, et tunc major profectus sibi promittitur cum subditur: ex hoc jam plures homines eris 
capiens» (VCC, 136b).  |   Hi ... història]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 136b).  |  - Aprés ... seguiren]  Add. 
de Corella (cfr. amb VCC, 136b).





[6. DEL  MAR  DE TIBERÍADES,  GENESARET  I  EL  JORDÀ]

Y perquè moltes vegades en lo sagrat evangeli la mar de Galilea se nomena, devem 
attendre que és una mateixa aygua la mar de Galilea, mar de Thiberia, stany de 
Genazareth. És entre la ciutat de Domàs y de Jerusalem una gran albufera, y dista de la 
una ciutat y de l’altra tres jornades; té sis legües de larch y tres de ample.

És la riba de aquesta aygua arenosa. És circuhida de silves de grans arbres, és 

abundosa de molts y diversos peixos, y és l’aygua clara, lúcida, dolça, hi a la vista 
ameníssima y delitable. Hi, ab tot que l’aygua sia dolça, suau hi potable, mar se no- 
{104d} mena, segons la consuetud de la lengua ebraica, que diu mar a qualsevol 
ajustament de aygües dolces o salades, segons aquell parlar del Gènesis: «Nomenà mar 
la congregació de les aygües.»

Diu-se mar de Galilea; diu-se mar de Tiberia per la ciutat de Tiberia, situada en la sua 
riba, la qual ciutat lo Senyor sovint visitava. Stany se nomena, perquè stan les sues 
aygües y no corren, ni axí com los rius, qui a la mar tiren. Stany de Genazareth lo 
nomenen, perquè vents y ayres engendra. Genazar en lengua grega «engendrant vent» 
se interpreta. Però scriu Josefus que stany de Genazaret se nomena de una regió que·s 

diu Genazara, que ab les sues ribes confronta, terra ameníssima y molt convenient a 
qualsevol condició de arbres. Diu-se més: lach de les Salines, perquè té prop unes cénies 
d’on trahen aygua, que, ab la calor del sol congelada, és la sal de aquella província.

Per aquest lach lo flum Jordà passa, lo qual naix a les faldes del mont Líbano, prop de 
Cesarea, de dos fonts, que Jor la una, l’altra Dan se nomena. Y axí, lo riu se diu Jordà 

per les dos fonts de hon brolla. Y devalla en lo stany de Galilea, y exint del stany rega 

 arenosa] atenosa B. Seguim V.  |   del] de B. Seguim V.  |   hon] hun B. Seguim V.

- Nomenà ... aygües] Gn 1, 10: Et vocavit Deus aridam Terram, congregationesque aquarum appellavit 
Maria. Et vidit Deus quod esset bonum.

 Y ... nomena]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 137a).  |   Diu-se ... Galilea]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada de Corella: «Dicitur autem mare Galilaeae a provincia adjacente, quia situm est in confinibus 
provinciae Galilaeae, scilicet Judaeorum, non Gentium» (VCC, 137a).  |  - Stany ... tiren]  Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «Dicitur etiam stagnum, quia est lacus stans, qui fit ex reflexione et 
flexu Jordanis ac undis ebullientibus et influentibus, nec habet alveum quo fluat extra locum suum, ut 
fluvius» (VCC, 137a).  |  - Stany ... interpreta]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: 
«Porro Genezar Graeco vocabulo quasi generans sibi auram dicitur, a natura et proprietate lacus ipsius, quia 
ex faucibus montium circumstantium frequenter de seipso sibi auram excitat, et ventum validum colligit, qui 
undis crescentibus et se moventibus, ex ipsius aquae resolutionibus generatur, ex quo facta in stagno 
perturbatione, et invalescente tempestate undis fluctuantibus naviculae plerumque submerguntur» (VCC, 
137a).  |  - Però ... arbres]  Flavi Josep descriu aquesta regió en La guerra dels jueus, l.III, c.XVIII com un 
paratge paradisíac, caracteritzat per les planes fèrtils on creixen harmònicament gran varietat de cultius i 
arbres que requereixen climes diferents, com la noguera, la palmera, la figuera, l’olivera o la vinya.  |   arbres]  
Om.: «unde interpretatur hortus vel principium nativitatis» (VCC, 137a).  |  - Diu-se ... província]  Cfr. 
amb el text llatí la traducció de Corella, que fa més accessible el text de la VC explicant en una glossa el 
procés d’obtenció de la sal: «Dicitur etiam interdum lacus salinarum propter puteos unde sal trahebatur» 
(VCC, 137a).  |  -, y ... Sodoma]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que afirma que el vall 
s’anomenava «vall de les Salines», i que no fa menció de Sodoma: «et inde totus egrediens per longum 
spatium, regionem adjacentem irrigans per vallem illustrem, quae vallis salinarum dicitur» (VCC, 137a).





aquella fructífera terra, passa per la vall que·s diu il·lustre, que era regió de Sodoma, hi 
no molt luny de Jericó entra en la Mar Morta, y més avant no passa. És aquella Mar 
Morta hon les ciutats se n’entraren.

[7. DE  LA TERCERA  VOCACIÓ DE  PERE  I  D’ANDREU]

Hi tornant a la història evangèlica, aprés de aquest miracle hi de aquesta vocació que 
féu lo Senyor als dexebles, ells tornaren a l’acostumat offici. Hi anant hun dia lo Senyor 

a la riba de la mar de Galilea, mirà a Pere hi Andreu que·ls filats lançaven en l’aygua, 
perquè peixcant passassen la vida. Diu la Glosa que·l Senyor anava per les peixqueres, 
perquè peixcadors pexcava. Mirà’ls lo Senyor, y penetrà dins les sues entràmenes la sua 
deífica vista, y diu-los: «Veniu aprés de mi, veniu y seguiu-me; seguiu-me per affectió y 
fe perfeta; acami- {105a} nau per la senda dels meus pasos. Yo faré que siau peixcadors 

de hòmens. No pexcareu dignitats ni prebendes, no dècimes ni primícies, mas ànimes. 
Ab los filats de la mia doctrina, de la profunda mar de infidelitat a la lum de fe y a la 
riba de salut traureu los hòmens.»

Diu Theòfil: «Aquest pexcar és admirable: los peixos, quand de la mar hixen y són 
presos, tantost moren; los hòmens, quand lo ham o lo filat los pren de la divina paraula, 

y de la infidelitat o del pecat los tira, lavors comencen a viure.»
Diu sant Crisòstom: «Ocupats staven en los treballs de son offici quand lo Senyor los 

cridà, donant-nos exemple que alguna solicitut no·ns detinga de ohir y seguir lo que·l 
Senyor mana. Stiga de recel aquell qui lo Senyor crida, que és mester que·l segueixca, a 
si mateix negue y la creu prenga; y pense que no·l crida perquè prenga la renda y les 

ovelles squile y les mate per mal exemple de vida, y als pobres no fent-los part dels 
temporals subsidis.»

 evangèlica] evanglica V. Seguim B.

- Hi ... laygua] Mt 4, 18: Ambulans autem Jesus juxta mare Galilaeae, vidit duos fratres, Simonem, qui 
vocatur Petrus, et Andream fratrem ejus, mittentes rete in mare (erant enim piscatores).  |  - Veniu ... 
hòmens] Mt 4, 19: et ait illis: Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum.  |  - és ... prenga1] 
Mt 16, 24: Tunc Jesus dixit discipulis suis: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem 
suam, et sequatur me.

- És ... nentraren]  Les dues ciutats a què es refereix Corella en aquesta glossa són Sodoma i Gomorra, 
situades probablement a l’oest del Mar Mort. En Gn 18-19 trobem el relat de la seua destrucció.  |   Hi ... 
evangèlica]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 137a).  |  - Diu ... pexcava]  Anselm de Laon, Glossa ordinaria, 
segons Mt 4, 19 (PL 114, col. 0087D).  |  - Diu ... viure]  Font no localitzada.  |   y ... tira]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 137a).  |  - Diu ... subsidis]  Cfr. amb el text llatí la traducció amplificada que ofereix 
Corella d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 14, 2 (PG 57, col. 219): «Ut 
autem dicit Chysostomus, in mediis operationibus existentes eos vocavit, monstrans quod omnibus 
occupationibus sequelam suam praeponere oportet; cum ergo quis praeficitur Ecclesiae piscator et pastor, 
valde debet timere ne non sequatur Dominum perfectione sequelae, quae est, ut abneget semet ipsum et 
crucem suam tollat [Mt 16, 24]» (VCC, 137a-b).





Promptament, sens alguna tarda, Pere y Andreu, dexats los filats y la barca, lo Senyor 
seguiren no solament ab corporals pasos, mas per afectió y devota obediència, ab ferm 
prepòsit que del Senyor no·s partirien ni volien tornar al que dexaven.

[8. DE  LA TERCERA  VOCACIÓ DE  JAUME I DE JOAN]

Y pasant hun poch més avant lo Senyor ab Simon Pere y Andreu, qui·l seguien, véu a 
Jaume y a Joan en la barca, ab Zebedeu, son pare, qui ja vell lo timó regia. Los filats 

refeyen y reparaven, que de gran pobretat era indici.
Diu sant Crisòstom: «Atén y mira ab quina cura descriu la pobretat de aquests lo 

evangelista, dient que·ls trobà lo Senyor que recosien, refeyen y reparaven les exàrcies. 
Tan gran era la abundància de la sua pobrea que·ls filats vells texien y adobaven, que no 
tenien diners per a conprar-ne altres. Y mostren la pietat ensemps ab la pobrea: al pare 

socorrien axí com los era possible; ab ells lo portaven no perquè de la sua vellea 
sperasen ajutori, mas perquè l’aconsolasen y en tot lo que fos mester lo servisen. De 
grans virtuts nos dóna exemple: tol·lerar la pobre- {105b} tat ab paciència, de justs 
treballs portar la vida, éser ligats en caritat y amor fraterna, servir, aconsolar y sostenir 
lo pare.»

Deuen reposar de la pricació alguna vegada los qui priquen, y los filats adoben, 
refacen y recusen ab les auctoritats de la Sacra Scriptura, que vegen los pobles que lo 
que priquen són paraules de l’evangeli.

Cridà’ls lo Senyor que pasasen de l’ofici de peixcar peixos a l’ofici de peixcar 
hòmens. Diu sant Crisòstom: «Quasi profetes eren, y en lo seu ofici la sua dignitat 

sdevenidora profetizaven, que dexat lo peixcar de la mar terrena a la celestial pasasen, 
trahent los hòmens dels fons y tenebres de errors y culpes.»

 Joan] Johan B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   pobre- ... tat] pobreta B. Seguim V.  |  justs] just B. 
Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   pricació] preÿcació B. Seguim V.  |  priquen] preÿquen B. Seguim 
V.  |   auctoritats] auctoritas B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- Promptament ... seguiren] Mt 4, 22: Illi autem statim relictis retibus et patre, secuti sunt eum.  |  - Y ... 
indici] Mt 4, 21: Et procedens inde, vidit alios duos fratres, Jacobum Zebedaei, et Joannem fratrem ejus, in 
navi cum Zebedaeo patre eorum, reficientes retia sua: et vocavit eos.

 ab ... seguien]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 137b).  |  - Diu ... pare]  Pseudo-Crisòstom, Opus 
imperfectum in Matthaeum, 7 (PG 56, col. 676) i  Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 14, 2 (PG 57, col. 
219).  |  - Deuen ... levangeli]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Ergo quandoque 
quiescendum est a piscatione, et cessandum a praedicatione, ut retia reficias. Si refecisti retia, et collegisti 
auctoritates sacrae Scripturae, quibus avaritiam jugulasti, quiescas a praedicatione paulisper, ut iterum reficias 
retia, et colligas auctoritates quibus aliquem vitiosum hominem capias, et vitium ejus jugules et extinguas» 
(VCC, 137b).  |  - Diu ... culpes]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 7 (PG 56, col. 674).





[9. DE  LES TRES COSES QUE HAN DE  DEIXAR  ELS QUI VOLEN SEGUIR  A 
CRIST]

Dexaren tantost los dos germans los filats y lo pare, y lo Senyor seguiren en 
delliberada y perfeta seqüela. No muden l’ofici: peixcadors los crida, peixcadors vol que 
sien; los filats muden en doctrina, la cobdícia de pendre pexos en amor de pendre 
ànimes. És tot lo món la mar hon peixquen; la barca és la Sgleya, los peixos són los 
hòmens.

En aquests gloriosos dexebles stà la forma de tots los qui al Senyor seguir volen. 
Aquells qui lo Senyor perfetament seguir desigen no·ls deu tenir propinqüitat de 
parentela, no filats de afections terrenes, no la barca de posessions y béns transitoris. 
Deuen dexar los filats de culpes, la barca de béns propis, l’amor de carnals parenteles. 
Aquests pexcadors dexaren la barca perquè fosen patrons y nauchés de la nau santa 

Esgleya. Aquells filats desemparen, ab los quals prenien lo peix que portaven a 
Cafarnaüm, ciutat terrena, y del Senyor filats cobren, ab los quals prengueren hòmens 
hi·ls portaren a la ciutat superna. Han dexat hun pare pexcador home, y cobren Jesús, 
celestial Pare, Déu y home, y ells, fills, són fets spirituals pares de los altres hòmens.

Y devem atendre que de Pere y Andreu diu lo evangeli que los filats en la mar 

lançaven; de Johan hi Jaume que los filats refeyen. Diu sant Crisòstom: «Pere pricava lo 
evangeli; Johan lo scrivia hi·l pricava». Y atén e mira que primer lo Senyor crida a Pere, 
que la vida {105c} activa significa, per la scala de la qual se deu pujar a la 
contemplativa.

 perfeta] perfetat B. Seguim V.  |   filats] fillats B. Seguim V.  |   parentela] parentella B. Seguim V.  |   parenteles] 
parents B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   de los] de les V. Seguim B.  |   pricava] preÿcava B. 
Seguim V.  |   pricava] preÿcava B. Seguim V.

- Dexaren ... seqüela] Mt 4, 22.

- En ... transitoris]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Per hoc enim quod Petrus et 
Andreas et Jacobus, et Joannes relictis retibus navi et patre, vocantem Dominum statim sunt secuti, ostenditur 
nobis quod non voluntas carnalis, non cupiditas temporalis, nec affectio sanguinis nos retrahere debent a 
sequela Christi, quia perfecti sectatores Christi, relictis retibus peccatorum, et navi possessionum, et etiam 
parentibus, quantum ad carnalem affectum, animo prompto sequuntur eum: in retibus enim, et navi, et patre, 
tria significantur quae relinquere debent discipuli Christi, scilicet: actio peccati, quae per retia quasi 
retinentia; possessio mundi, quae per navim; affectio consanguinitatis, quae per patrem potest intelligi» (VCC, 
137b).  |   tenir]  Llegiu retenir, detenir.  |  - Deuen ... hòmens]  Cfr. amb la traducció de Corella el text llatí, 
que atribueix aquest passatge a sant Joan Crisòstom: «Unde Chrysostomus: “Tria enim sunt quae relinquere 
debet qui venit ad Christum: actus carnales, qui per retia piscationis significantur; substantia mundialis, per 
navem; parentes, per patrem. Reliquerunt ergo navem, ut fierent Ecclesiasticae navis gubernatores; 
reliquerunt retia, ut non pisces afferrent ad civitatem terrenam, sed homines ad coelestem; reliquerunt unum 
patrem, ut spirituales patres omnium fierent” haec Chrysostomus» (VCC, 137b-138a). El fragment pertany en 
realitat a Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 7 (PG 56, col. 676).  |  - Diu ... pricava]  
Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de Pseudo-Crisòstom, op. 
cit.: «secundum Chrysostomum, propter Petrum dicti sunt mittentes, propter Joannem reficientes, quia Petrus 
Evangelium praedicavit, sed non composuit;  Joannes composuit et praedicavit» (VCC, 138a).  |  - Y ... 
contemplativa]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Item sciendum est hic, quia primo 
vocatur actio, deinde contemplatio. Quae enim circa Petrum, actionem significant; quae vero circa Joannem, 
contemplationem. Petrus namque fervidissimus et magis sollicitus aliis; Joannes vero theologus 
excellentissimus fuit» (VCC, 138a).





[10. DE  L’OBEDIÈNCIA DELS DEIXEBLES]

Y considerem ab devota pensa quanta fon de aquests quatre dexebles la obediència, 
que a sola una paraula, sens alguna tarda, dexades totes les coses que possehien, y la 
voluntat, affectió y desigs de les que no tenien, al Senyor seguiren.

Diu sant Crisòstom: «Fills verdaders de Abraam se mostraren, obehint promptament 
lo que·l Senyor manava. Dexaren les coses temporals per guanyar les eternes, dexaren 

lo terrenal pare perquè lo celestial guanyassen; y axí, no immèritament éser elets per lo 
Senyor mereixqueren.»

Mira y considera quina fe y obediència tingueren: en l’art del peixcar staven solícits; 
ohint del Senyor una simple paraula no pensen, no u allarguen, consell no demanen, tot 
ho desemparen, no tornen a casa ni dels parents se despedeixen. Tal obediència lo 

Senyor demana de nosaltres: que dexades en ell y per ell totes les nostres ànsies, 
solicituts hi cures, de la sua pietat sperem repar a totes nostres misèries.

Diu sant Gregori: «A una simple veu del Senyor tot lo que possehien y possehir 
speraven han dexat aquests benaventurats dexebles. Què serà en lo Juhí final de 
nosaltres, que tantes vegades lo Senyor nos crida, hi per adversitats y prosperitats nos 

convida, y no volem respondre?»
Lo Senyor seguien no solament ab los corporals passos, mas ab lo cor y pensa, axí 

com la humana fragilitat bastar podia. E si poch tenien aquests dexebles, moltes coses 
dexaren. Molt dexa aquell qui per amor del Senyor tot lo que poria desijar dexa.

Diu sant Gregori: «Més devem mirar en aquests benaventurats dexebles la affectió y 

voluntat que tenen que no los béns que dexen. Molt dexa aquell qui, poch o molt, tot lo 
que té dexa. Molt dexa aquell al qual alguna cosa no li resta. Molt dexa aquell qui los 

 voluntat] volontat B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   aquests] aquest B. 
Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- Diu ... mereixqueren]  Pseudo-Crisòstom, op. cit.  |  - Mira ... misèries]  Cfr. la traducció abreujada de 
Corella amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 14, 2 
(PG 57, col. 219): «Et iterum: “Perpende tu vero fidem et obedientiam vocatorum; noscitis autem qualiter 
avidum quid est piscatio. Siquidem in medio ipsius operis constituti, cum illum vidissent jubentem, nihil 
distulerunt, nihil omnino cunctati sunt, non dixerunt: Revertamur domum, loquamur propinquis; sed cuncta 
illico relinquentes, fecerunt quod Elisaeus quoque sub Elia legitur implesse. Talem quippe obedientiam a 
nobis Christus efflagitat, ut neque punctum temporis differamus, et si nos aliquid necessarium urgere 
videatur; propter quod et alium quem accendentem ac se rogantem, ut ad sepeliendum patrem rediret, ne id 
quidem facere permisit, ostendens quia Christus cunctis sit etiam necessitudinibus praeferendus” haec 
Chrysostomus» (VCC, 138a-b).  |  - Diu ... respondre]  Sant Gregori Magne, Homiliae in evangelia, l.I, 
homilia V (PL 76, cols.1093B-D).  |  - Lo ... podia]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: 
«Secuti autem sunt Dominum, ejus vestigia sequendo, ejus opera imitando, ejus virtutes tenendo. Hoc 
namque est post Christum ire; hoc est Christum sequi. Neque enim sufficit nobis pedibus tantum ire post 
Jesum, nisi et mente et dilectione sequamur eum» (VCC, 138b).  |   podia]  A continuació, Corella omet 
aquest passatge de sant Hilari de Poitiers, In evangelium Matthaei commentatius, c.II (PL 9, col. 0931B): «In 
his ergo, secundum Hilarium, docemur Christum sequi, et secularis vitae sollicitudine, ac paternae domus 
consuetudine non teneri» (VCC, 138b).  |  18-19 E ... dexa2]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Et si 
pauca hi discipuli habuerunt, multa tamen reliquerunt, quia in hoc seculo nihil retinere vel amare studuerunt» 
(VCC, 138b).  |  -, Diu ... prompta]  Sant Gregori Magne, Homiliae in evangelia, l.I, homilia V (PL 76, 
cols. 1093B-1094B).





desigs de poder haver dexa. Molt dexa aquell qui ensemps ab les coses possehides les 
concupiscències renuncia.

»Donchs, aquests, seguint al Sen- {105d} yor, tantes coses dexaren quantes desigen 
aquells qui no·l segueixen. No mira lo Senyor les dexades riquees, mas lo cor de aquell 
qui les dexa. No stan en lo divinal conspecte les tues mans buydes de almoyna, si la 

caixa del teu cor de bona voluntat stà plena. No és alguna offerta més plahent a la 
magestat divina que la voluntat prompta.»

ORACIÓ

Senyor Jesús, fes-me gràcia que per gran desig y affectió de ohir la tua paraula a tu 
me acoste, y fort te apresse, y que los filats de pricació y de totes les mies obres adobe y 

lave de vanaglòria, de avarícia y laor mundana; y que en la naveta de religió entre, hi 
segut repose, y de allí prique per bon exemple, y aprés en alt y al fondo la porte per 
studi hi contemplació de la tua Sacra Scriptura, perquè puga scampar los filats de sana 
doctrina a utilitat dels prohismes, prenent moltes ànimes a laor y glòria tua. Y ab virtut 
de la tua potentíssima paraula, tu, eterna Paraula, crida’m, y cridant fes-me gràcia que, 

dexades totes les mundanals cures, a tu, Déu meu, segueixca fins als térmens de la tua 
eterna glòria. Amén.

 desigs] desig V. Seguim B.  |   desigen] desiges B. Seguim V.  |   aquells] aquels B. Seguim V.  |   magestat] 
magesta B. Seguim V.  |   pricació] preÿcació B. Seguim V.  |   prique] preÿque B. Seguim V.  |   dels] de les 
V. Seguim B.

- No ... dexa]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Cor namque et non substantiam 
Dominus pensat, nec perpendit quantum in ejus sacrificio, sed ex quanto proferatur. Aestimationem quippe 
pretii non habet, sed tamen regnum Dei tantum valet quantum habes» (VCC, 138b).



DE  LA SUMA DE  LES VOCACIONS DELS DEXEBLES,  Y DE LA 
DILIGÈNCIA DEL SENYOR EN PRICAR ALS POBLES . CAPÍTOL  
XXX

[1. DE  LA RECAPITULACIÓ DE LES TRES VOCACIONS DELS DEIXEBLES]

Havem tractat en los precedents capítols com tres vegades cridà lo Senyor als seus 

dexebles: sant Joan scriu la vocació primera, en la qual cridats a la fe vengueren a tenir 
ab lo Senyor familiaritat y coneixença; la segona, sant Luch recita, que més 
familiarment lo Senyor praticaren y ohiren, però encara als propis negocis tornaren; la 
terça, sant Matheu y sant March scriven, quand, dexats los filats y la barca, ab ferm 
prepòsit lo Senyor seguiren.

De com lo Senyor cri- {106a} dà los altres apòstols, no u tenim scrit en los sagrats 
evangelis. Diu sant Crisòstom: «Quina és la causa que no tenim scrit lo modo de com lo 
Senyor cridà los altres apòstols? Solament tenim de Pere, Andreu, Matheu, Joan y 
Jaume, perquè no y ha offici més perillós que la taula del canvi, ni offici més baix que 
peixcar en albufera.»

[2. DE L’AFECTE  DE CRIST CAP ALS  DEIXEBLES, I DE  L’OBEDIÈNCIA 
D’AQUESTS]

Considera, donchs, y contempla ab quina dolçor y benignitat lo Senyor los crida, com 
los parla, com ab aquests pobrellets mansuetament pratica, com los porta a la casa de la 
sua verge Mare; y ell, benigne, com va ab ells a la posada hon ells lo porten, com ab 
paraules defora y dins en lo cor los instrohia del que en lo principi podien apendre, 
quina cura tenia del que mester havien, axí en lo cors com en la ànima: del vestir, del 

menjar y de les altres coses necessàries. No y ha mare que de únich fill seu tinga tan 
gran cura com tenia lo Senyor dels seus dexebles.

Legim que recitava sant Pere que de nit lo Senyor se levava, y regoneixia los seus 
dexebles com dormien, hi·ls cobria, que tendrament com a fills los amava. Sabia, ab tot 

 suma] summa B. Seguim V.  |   pricar] preÿcar B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  Joan] Johan B. 
Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct 
B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   tenia] tinia B. Seguim V.

- sant ... coneixença] Jn 1, 35-51.  |  - la ... tornaren] Lc 5, 1-11.  |  - la ... seguiren] Mt 9, 9-13; Mc 2, 13-
17.

 seguiren]  A continuació, Corella omet aquest fragment: «primae duae vocationes forma sunt novitiorum in 
religionibus, qui primo vocantur ad probandum et instruendum, et quandoque ad propria redeunt. Tertia tenet 
formam professorum, quia tunc velut professi religionem Christianam Christo inseparabiliter adhaeserunt. 
Item de vocatione Matthaei publicani, habes infra» (VCC, 138a).  |  - Diu ... albufera]  Joan Crisòstom, 
Homiliae in Matthaeum, 30 (al. 31), 1 (PG 57, col. 363).  |  - axí ... necessàries] Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 138b).  |   que] Om.: «quando in aliquo loco cum eis dormiebat» (VCC, 139a).





que fossen hòmens idiotes y de condició baixa, que prínceps del món y capitans en la 
batalla spiritual serien.

Considera aprés la obediència de aquests beneyts dexebles, com promptament lo 
segueixen, mirant que era pobre, y que de present no veyen alguna satisfactió que dels 
seus treballs aconseguir poguesen.

Diu sant Crisòstom: «Dexaren totes les coses per seguir lo Senyor los apòstols, 
dexant-nos exemple que no pot algú, possehint les coses terrenes, volar a les celestials y 
altes. L’ayre que stà entre·l cel y la terra nos mostra que no·s poden ajustar les coses 
celestials y les de la terra: les del cel, qui són spirituals y laugeres, en alt nos leven; les 
terrenes, ponderoses y pesades, davall nos derroquen.»

E si algú deya que Pere y altres a peixcar tornaren, y axí par que no del tot ni 
perfetament lo Senyor seguiren, fàcilment podem respondre que peixcaren no per 
cobdícia, mas per necessitat {106b} de viure, axí com no podem dir que segaren ni 
bateren, quand per fam en la era de les pròpies mans batien lo forment perquè·ls fos 
vianda, que de fam no perissen.

[3. DE LA SAVIESA AMB  QUÈ SÓN ELEGITS ELS  FUNDADORS DE 
L’ESGLÉSIA]

Considera aprés y contempla quants, qui, de quina condició foren los fundadors de la 
Sgleya. No volgué elegir lo Senyor los primers fundadors de la Sgleya savis, scients, 
potents y nobles, perquè la fe y crehença del sagrat evangeli, les virtuts y maravelloses 
obres de la santa fe cathòlica no les atribuïssen a sapiència, noblea y potència. Si lo 
Senyor hagués elet hòmens potents, nobles y doctes pogueren pensar que·l Senyor los 

elegia perquè ells eren tals que u merexien. Volent, donchs, lo Senyor humil abaixar la 
mundana pompa, féu elecció de hòmens dejectes, peixcadors idiotes, los quals 
subjugaren los prínceps del món al jou de la santa fe cathòlica; y axí, la conversió del 
món fon atribuïda no a mundana sapiència, mas a veritat divina.

Diu sant Gregori: «Dexant los savis, elegí los que no sabien; dexant los forts, elegí los 

dèbils; dexant los richs, elegí los pobres. Y perquè tot lo món convertisen, elegí 
sermonadors per si ignorants y dejectes. Tals devien éser los qui la veritat de la fe 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   poden] podem B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   merexien] 
mereixien B. Seguim V.  |   elecció] electió B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sermonadors] 
sermonodors B. Seguim V.  |  éser] ésser B. Seguim V.

- Considera ... poguesen] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que perd l’estructura paral·lelística 
del text original: «Considera etiam vocatorum obedientiam, quae commendatur: quia prompta, eo quod 
continuo et statim eam ostenderunt; quia integra, eo quod omnia reliquerunt; quia recta, eo quod Dominum 
Jesum secuti sunt. Primum perfectum, secundum perfectius, tertium perfectissimum» (VCC, 139a).  |  - Diu 
... derroquen] Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 7 (PG 56, col. 675).  |  - axí ... 
perissen] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 139a).  |   potència] Om.: «sibi hoc reservavit, quia sua potentia, 
sapientia, et bonitate nos redemit» (VCC, 139a).  |  -, Diu ... excelsa] Sant Gregori Magne, Moralium 
libri sive expositio in librum b. Job, part VI, l.XXXIII, c.XVI (PL 76, cols. 693A-D).





pricaven: hòmens humils, mansuets y benignes, no curant gens de la laor pròpia; y tant 
més clarament fos manifesta la veritat que pricaven quand stimava la gent que no eren 
sufficients per a pricar, provar y declarar veritat tan excelsa.»

Diu sant Crisòstom: «O, peixcadors, benaventurats hòmens, los quals elegí la divina 
sapiència entre tants savis y scients doctors de la Scriptura, entre tots los filòsoffs de 

natural sciència, perquè pricassen al món la sua deífica doctrina, perquè tant les gents 
més se maravellasen quand pensaven que no eren tals hòmens per a tan excel·lent offici, 
y la veritat de la fe y la glòria del Senyor fos més clara!; los quals, no per stil de 
rethòrica lo món convertissen: ab humil prycació hi simple de la mort hi tenebres de 
error lo món delliurassen. No elegí, donchs, de aquest {106c} món hi nobles, mas elegí 

peixcadors indoctes, sens letres, perquè fos manifesta la virtut y potència de aquell 
qui·ls trametia, hi la veritat del que pricaven.

»Eren en lo món humils hi baixos, hi en l’art y offici que vivien; eren alts y devots, y 
en puritat de cor excelsos; dejectes en lo setgle, en Jesús nobles. No eren scrits en lo 
nombre dels senadors en la terra, mas en lo nombre dels elets en lo celestial Regne; 

richs en lo cel, pobres menyspreats en la terra. Sab lo Senyor qui són hi a què poden 
servir los hòmens; ell sol no u ignora, qui lo cor hi entràmenes nostres penetra, axí com 
lo bon lapidari compra sens acunçar les pedres, y los qui no les coneixen stimen que hun 
troç de terra compra.»

Aprenguen, donchs, y miren los richs, potents y superbos qui són los prínceps de la 

Sgleya, qui són senadors, assessors y jutges ab los quals devallarà lo Senyor al final 
Judici.

 pricaven] preÿcaven B. Seguim V.  |   pricaven] preÿcaven B. Seguim V.  |   pricar] preÿcar B. Seguim V.  |  
 sant] sanct B. Seguim V.  |   pricassen] preÿcassen B. Seguim V.  |   prycació] preÿcació B. Seguim V.  |  
 pricaven] preÿcaven B. Seguim V.  |   Sgleya] Esgleya B. Seguim V.

- Diu ... compra]  Font no localitzada.  |   doctrina] Om.: «et ad gratiam Apostolatus primos elegit! Et digna 
sane Domino nostro atque conveniens praedicationi ejus fuit talis electio, ut in praedicatione nominis sui» 
(VCC, 139a).  |  - No ... pricaven] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Non ergo 
nobiles mundi aut divites elegit, ne suspecta fieret praedicatio; non sapientes seculi, qui per sapientiam mundi 
persuasisse humano generi crederentur; sed elegit piscatores illitteratos, imperitos, indoctos, ut aperta esset 
gratia Salvatoris» (VCC, 139a).  |  - Sab ... compra] Cfr. la traducció de Corella, que incorpora aquesta 
imatge del lapidari, amb el text llatí: «Scit enim Deus quos elegit, qui occulta cordis novit, eos utique qui non 
sapientiam seculi quaererent, sed Dei sapientiam desiderarent, nec divitias mundi cuperent, sed thesauros 
coelestes optarent» (VCC, 139b).  |   lapidari] Persona que té per ofici tallar, treballar o negociar amb pedres 
precioses (DCVB, s.v. lapidari).  |  acunçar] Polir, fer lluent (DCVB, s.v. acunçar).  |  - Aprenguen ... Judici] 
Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Attendant haec nobiles, potentes et sapientes, superbi hujus 
mundi, et cognoscant ignobiles, impotentes et idiotas sibi praeferri, et ex hoc confundantur et erubescant, et a 
sua superbia recipiscant» (VCC, 139b).





[4. COM,  AMB  EL  SEU EXEMPLE , ELS PRIMERS DEIXEBLES CONVIDEN 
ELS MONJOS A LA IMITACIÓ  DE CRIST]

Dexem nosaltres los reys de aquest món, duchs y prínceps, hi treballem en seguir lo 
nostre Déu, Senyor y mestre, qui als miserables, humils hi pobres no menysprea, ans los 
crida, y de la sua sposa santa Sgleya los fa capitans y prínceps.

Diu sant Crisòstom: «Desija lo religiós seguir la vida evangèlica. ¿Vols tu, religiós, de 
Jesús ésser dexeble? ¿Vols dels seus dexebles ésser dexeble? Fes lo que féu Pere, 

Andreu, Joan y Jaume. Los ulls los scandalizaven, que eren lo pare, los filats y la barca. 
Dix-los Jesús: “Seguiu-me.” Promptament lo Senyor seguiren. No diga, donchs, lo 
monge: “Yo tinch pare, yo tinch mare.” Pren Jesús per pare, y per mare la sua verge 
Mare. Dexa les parenteles mortes, pren les vives. Dexa a tu mateix mort al món lo jorn 
que prenguist l’àbit. Record-te de la resposta que féu lo Senyor al dexeble qui li dix que 

anava a soterrar son pare: “Dexa als morts que·ls morts soterren.” Spay li demanava de 
una hora; en aquella hora se podia perdre, y per ço lo Senyor li tornà tal resposta: 
“Segueix-me! Dexa los morts que·ls morts soterren; guarda {106d} soterrant los morts 
que no muyres.”»

[5. DE LA COMPARACIÓ DELS QUATRE PRIMERS DEIXEBLES AMB  LES 
QUÀDRIGUES]

De aquests benaventurats quatre dexebles diu sant Jerònim: «Aquest és lo carro que 

levà de terra al profeta Helies. Aquests quatre peixcadors lo porten; aquests són quatre 
cantons alts, ferms y profundes hon la fàbrica de la Sgleya comença. Aquest és lo nom 

 Dexem] Dexen B. Seguim V.  |  treballem] traballen B.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |  Sgleya] Spleya. Seguim 
V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   ésser] esse B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |   Promptament] 
Promtament B. Seguim V.  |   soterrar] soterra B. Seguim V.  |   soterren] soteren B. Seguim V.  |  
 benaventurats] benaventuras B. Seguim V.  |  sant] sanct B. Seguim V.

 Dexa ... soterren] Mt 8, 22: Jesus autem ait illi: Sequere me, et dimitte mortuos sepelire mortuos suos.

- Dexem ... prínceps] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí:  «Exemplo itaque horum principum et 
ducum nostrorum relinquamus et nos omnia, et sequamur Jesum, in quo habemus omnia» (VCC, 139b). Cfr. 
amb la resta de traduccions romàniques, que sembla que s’ajusten més al sentit del text llatí: «or a l’exemple 
de nos princes et ducs laissons toutes choses caduques et transitoyres et ensuyvons Jhesucrist, on quel nous 
avrons toute perfection» (Lemenand, 221); «e assi como fezerom êstes nossos príncipes e guiadores, leixemos 
nós tôdalas cousas per seu exemplo e sigamos a Jesu, em o qual havemos tôdalas cousas» (102a); «Pues, 
siguiendo el exemplo destos príncipes e caudillos nuestros, desamparemos todas las cosas e sigamos al Señor, 
en el qual posseamos todos los bienes» (Montesino, 182c); «Con l’esempio, adunque, di questi nostri nimici 
et capitani, abbandoniamo anche noi ogni cosa, et seguitiamo Giesù Christo, nel quale habbiamo ciò che si 
vuole» (Sansovino, 82a).  |  - Diu ... muyres] Font no localitzada.  |   seguiren] Om.: «Monachi Apostolorum 
imitatores sunt; non ergo possumus eos imitari, nisi fecerimus quod fecerunt et Apostoli» (VCC, 139b).  |  
 mare] Om.: «et cetera pietatis carorum nomina» (VCC, 139b).  |  8-10 Pren ... làbit] Cfr. la traducció de 
Corella amb el text llatí: «Respondeo tibi: Habes Jesum, quid quaeris ista quae mortua sunt? Qui habet Jesum, 
habet patrem, habet matrem, habet filios, habet omnem  propinquitatem; quid quaeris mortuos? Sequere 
vivum, dimitte mortuos, sepeliant mortuos suos» (VCC, 139b).  |  -, diu ... gràcia] Pseudo-Jeroni, 
Commentarius in evangelium secundum Marcum, c.I (PL 30, cols. 0595D-0596B). 





del Senyor: tetragramathon, que vol dir «nom scrit en quatre letres». De aquests 
peixcadors de nostres ànimes prenem exemple que siam obedients a la veu del Senyor, 
que sovint nos crida, hi·ns oblidem lo poble multitud de nostres concupiscències. 
Dexem los filats de nostres mals hàbits, y la casa de la primera conversació nostra, y de 
nostres desigs la barca, que entre sperança y temor en la mar de les cupiditats terrenes 

fluctua.
»Simon “obedient” se interpreta, Andreu “virilitat” significa, “suplantador” vol dir 

Jaume, y Joan “aquell en qui és gràcia”. Siam obediets al que lo Senyor nos mana; 
tingam viril ànimo pugnant per la fe cathòlica; suplantem y enganem los vicis lunyant-
los de nosaltres, y axí serem conservats en gràcia. Aquestes són les quatre virtuts 

cardinals sobre les quals tots nostres actes se funden: per la prudència obehim als 
divinals preceptes, per la fortitud virilment pugnam per la honor y glòria divina, per la 
temprança enganam los vicis, per la justícia conservam la gràcia.»

[6. COM  CRIST  RECORREGUÉ TOT GALILEA PREDICANT  I  SANAT]

Hi seguint la letra evangèlica, diu lo evangelista que circuhia lo Senyor tota Galilea 
legint en les sinagogues, pricant lo evangeli del celestial Regne y guarint totes les 

malalties. Diu sant Crisòstom: «Perquè los dèbils, pobres y opressos al Senyor venir no 
podien, no spera lo benigne metge que·l cerquen: ell los cerca hi la sanitat los presenta.»

Dóna exemple quins deuen éser los prelats hi los qui priquen lo sagrat evangeli: tots 
servents no pereosos, mas diligents hi solícits. Per ço diu lo evangelista que circuhia, 
quasi dient que no reposava. Y per mostrar que generalment a tots pricava, diu que per 

tots los castells y viles. Y per mostrar que no sien deli- {107a} cats, fantàstichs e 
curiosos, diu: «per tota Galilea», que era província de pobres. Y per mostrar que no 
vagen en va ociosos, diu que «mostrava». Y perquè a molts aprofite y que la sua 

 suplantem] suplanten VB. Corregim atenent a la concordança de nombre.  |   pricant] preÿcant B. Seguim V.  |  
 priquen] preÿquen B. Seguim V.  |   pricava] preÿcava B. Seguim V.  |   aprofite] aprofiten VB. Abreviatura 
sobrera.

- circuhia ... malalties] Mt 4, 23: Et circuibat Jesus totam Galilaeam, docens in synagogis eorum, et 
praedicans Evangelium regni: et sanans omnem languorem, et omnem infirmitatem in populo.

- hi·ns ... fluctua] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que innova en aquest punt: «et obliviscamur 
populum vitiorum et domum paternae conversationis, quae est stultitia Deo, et rete arenarum, in quo nos velut 
culices pene lapsos tenebat aer, qui pendet in nihili, navem pristinae conversationis abominantes» (VCC, 
139b).  |  - Siam ... gràcia] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que enriqueix les interpretacions de 
les quatre virtuts relacionades amb els quatre noms dels deixebles: «quibus quatuor nominibus in imaginem 
Dei convertimur: obedientia, ut audiamus; virilitate, ut pugnemus; supplantatione, ut perseveremus; gratia, ut 
conservemur. Quae quatuor virtutes cardinales dicuntur: per prudentiam enim obedimus, per justitiam viriliter 
agimus, per temperantiam serpentem calcamus, per fortitudinem gratiam Dei meremur» (VCC, 139b).  |   Hi 
... que] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 139b).  |  - Diu ... presenta] Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum 
in Matthaeum, 8 (PG 56, col. 677).  |   Dóna ... evangeli] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: 
«Hic Salvator exemplo suo doctorum suorum vitam instruit, et qualis esse debeat Praelatus et praedicator 
Evangelii manifeste ostendit» (VCC, 139b).





pricació no sia suspecta, diu que pricava en les sinagogues, hon molt poble convenia, y 
los doctors de la Ley que·l scoltaven. Y perquè no priquen errós, ni faules ni coses 
inútils, mas verdaderes, salutíferes y santes, diu que pricava lo evangeli del celestial 
Regne. Y perquè los qui priquen studien ab virtuoses obres aprovant y adverant lo que 
dien, obrant caritat en los cosos y ànimes dels prohismes, diu que sanava en los pobles 

totes les malalties. Axí com verdader omnipotent metge, Déu hi home, totes malalties de 
cors y ànima guaria, y generalment a tots los pobles.

Diu sant Crisòstom: «Per ço era vengut lo doctor celestial y metge Jesús, Déu y 
Senyor nostre, que ab la sua doctrina instrohís los hòmens a la vida eterna, que sanàs les 
malalties del cors y de la ànima ab celestials medecines, que delliuràs aquells los quals 

tenia opressos lo diable, resucitàs los morts y generalment a totes les infirmitats donàs 
sanitat perfeta. Manant les corporals malalties guaria, y les spirituals ab la sua deífica 
doctrina. Aquest és verdader y perfet metge, qui pot donar y dóna sanitat a les ànimes y 
als còssors.»

[7. DE  LA  FAMA  DELS MIRACLES DE  CRIST I  DE  L’EPÍSTOLA  DEL REI 
ABAGAR]

Y stengué’s la sua fama per tota Síria, que és molt gran província. Y axí, no solament 

en Judea, mas per les províncies convehines la fama del Senyor se divulgava per la 

 pricació] preÿcació B. Seguim V.  |  pricava] preÿcava B. Seguim V.  |   priquen] preÿquen B. Seguim V.  |  
 pricava] preÿcava B. Seguim V.  |   priquen] preÿquen B. Seguim V.  |   tenia] om. B. Seguim V.

 Y ... Síria] Mt 4, 24: Et abiit opinio ejus in totam Syriam, et obtulerunt ei omnes male habentes, variis 
languoribus, et tormentis comprehensos, et qui daemonia habebant, et lunaticos, et paralyticos, et curavit eos.

 adverant] Demostrant, donant proves (DCVB, s.v. adverar).  |   pobles] Corella omet tot seguit aquest fragment 
del text llatí que glossa Mt 4, 23 insistint en la predicació diligent de Jesús: «Sic ergo praedicabat Jesus 
diligenter: quia circuibat; generaliter: quia totam; non carnaliter: quia Galilaeam; evidenter: quia in synagogis; 
utiliter: quia docens, quoad virtutes et moralia, et praedicans Evangelium regni, quoad fidei praecepta et 
mysteria; mirabiliter: quia sanans omnem languorem, diuturnum, et omnem infirmitatem, leviorem, ut quibus 
sermo credere non suaserat, opera persuaderent. Non solum docebat verbo, sed et doctrinam suam 
confirmabat facto, scilicet per miracula varia, quae solum fieri poterant virtute divina. Vel quod dixit, 
languorem, ad passiones voluit pertinere corporales; quod autem dixit, infirmitatem, ad passiones animae 
spirituales, ut ostendatur naturae Conditor utriusque. Unde tanquam verus medicus omnes interius et exterius 
curavit infirmitates. Hoc enim Propheta praedixerat, dicens: [Is 53, 4] Vere languores nostros ipse tulit, et 
infirmitates nostras ipse portavit» (VCC, 140a).  |  - Diu ... còssors] Font no localitzada.  |   Y ... província] 
Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Et abiit opinio, et fama, ejus in totam Syriam, quae 
est regio spaciosa continens Palaestinam, in qua Judaei habitabant, et quasdam alias provincias circa eam. 
Syriae enim terminus ad Orientem, est Euphrates: ad Occidentem, mare magnum Achon: a Septentrione, 
Armenia, et Cappodocia: a Meridie, Aegyptus et sinus Arabicus. Et sic large accipitur hic Syria, quia stricte 
accipiendo (scilicet pro quodam regno, cujus caput est Damascus) sic non comprehendit Judaeam» (VCC, 
140a).





excel·lència dels seus miracles. Tant, que segons diu la Ecclesiàstica Història, lo rey 
Abagarus, que prop del riu Eufrates regnava, scriví al Senyor una letra.

[8. COM LES INTENCIONS DE SEGUIR  A CRIST  SÓN SIGNIFICADES PER  
CINC  LLOCS]

Y per la sua fama portaren al Senyor tots los malalts de aquelles províncies: lunàtichs 
y opressos del diable, paralítichs y de moltes y diverses malalties, hi a tots donà sanitat 
perfeta. Cura los còsors perquè a la verdadera sanitat aparellen les ànimes; per les coses 

visibles a les invisibles porta. No fóra gran cosa guarir les cor- {107b} porals malalties 
en lo poch temps de la sua vida y solament en aquelles províncies, però guarint aquests 
malalts que scriven los evangelistes guareix universalment totes les ànimes de aquells 
qui crehen y confessen que ell, Déu y home, és lo Redemptor del món, rey Messies.

Diu sant Crisòstom: «Mira modèstia de l’evangelista: no cura particularment de 

cascun malalt scriure; ab una sola paraula axí com lo Senyor tots los guaria, axí ab una 
paraula ho descriu lo evangelista.»

Per los endiablats podem entendre los adevins, fetillers y supersticiosos; per los 
lunàtichs los inquiets, que en lo bé poch reposen; per los paralítichs los pereosos, que 
par que no tenen poder de fer alguna bona obra; tots poden curar per lo discret 

sermonador y confesor ab la divina gràcia.
Y molts pobles lo Senyor seguiren de Galilea, que «transmigració» significa, y de 

Decàpoli, que vol dir «regió que deu ciutats tenia», y de Jerosolima, que «pacífica» se 
interpreta, y de Judea, que «confessió» significa, y de la terra dellà lo flum Jordà, que 
«riu de juhí» se nomena, perquè prengam exemple que aquells qui lo Senyor segueixen 

de vicis a virtuts passen, hi los deu manaments serven, y pacíficament ab los prohismes 
conversen, y los pecats humilment confesen, y lo Juhí final temen.

 podem] poden B. Seguim V.  |   confesor] confessor B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.

- portaren ... perfeta] Mt, 4, 24.  |  - Y ... Jordà] Mt 4, 25: Et secutae sunt eum turbae multae de Galilaea, 
et Decapoli, et de Jerosolymis, et de Judaea, et de trans Jordanem.

 Ecclesiàstica Història] Eusebi de Cesarea, en la seua obra Història eclesiàstica, l.I, c.XIII, narra que  Abagarus, 
rei d’Edesa, afectat per una malaltia incurable, va escriure una carta a Jesús per tal que accedira a guarir-lo, i 
que aquest va obrar la cura a través de l’apostol Tomàs. Tot i que Eusebi pretén donar versemblança al relat, 
al·legant uns documents antics conservats als arxius d’Edesa i transcrivint la carta d’Abagarus i la resposta de 
Jesús,  en realitat els fets formen part d’una llegenda siríaca sobre la fama dels miracles del Senyor que 
presenta diverses variants. En una d’aquestes, el rei Abagarus convida Jesús a viure a Edesa i, davant la 
resposta negativa, decideix enviar-li un pintor perquè li fera un retrat i poder tindre així, almenys, la seua 
imatge.  |  - No ... Messies] Cfr. amb el text llatí la traducció amplificada de Corella: «aliter parum erat mox 
morituris curam impendere sanitatis» (VCC, 140a-b).  |  - Diu ... evangelista] Font no localitzada.  |  
- ab1 ... evangelista] Cfr. amb l’original llatí: «sed brevibus verbis copiositatem transcurrit signorum» 
(VCC, 140b).





Molts de diverses regions lo Senyor seguiren, en la pensa axí com en lo cors diversos: 
los huns per la sua celestial doctrina, axí com los dexebles; los altres per guarir de les 
malalties, los altres perquè sovint los abundava de vianda, los altres per curiositat de 
veure los seus miracles y si era ver lo que resonava de la sua fama, altres per enveja si 
en algun acte o paraula lo pogueren rependre. Y per ço n’i ha fets huns vèrsors que en 

semblants paraules dien: «Malalties, senyals y vianda, enveja, curiositat y sana doctrina 
eren la causa que·ls pobles lo Senyor seguien.»

Hi axí com legim en los evangelis que al Senyor los pobles seguien, devem entendre 
que axí com eren diversos y de diver- {107c} ses províncies, axí les voluntats e 
intencions d’ells eren diverses: los huns per bé, los altres per mal lo Senyor seguien; 

però lo piadós rey, Déu y Senyor, a tots donava lo que volien, y més del que speraven.
A les condicions de aquests hòmens corresponen les regions d’on venien: de Galilea, 

que vol dir «roda», podem entendre los curiosos, als quals digueren los àngels: «Què 
stau mirant en lo cel, hòmens de Galilea?»; de la regió de Decàpoli los malalts vénen, 
que observant los deu manaments guareixen de les spirituals malalties, als quals diu lo 

Senyor: «Serva los manaments si vols entrar en la vida eterna»; de Jerusalem vénen los 
envejosos, a la qual ciutat lo Senyor parla, dient: «Jerusalem, Jerusalem, qui mates los 
profetes»; los qui tenen fam vénen de Judea, y los pecats confessen, y al Senyor donen 
laors y gràcies, y del pa del sagrat evangeli sacien y unplen les sues ànimes; dellà lo 
flum Jordà vénen los dexebles, perquè aprenguen hi·s laven, y aprés laven y 

instroexquen los altres.

[9. COM CAL  SEGUIR  A CRIST PERQUÈ ENS ALLIBERE DELS NOSTRES 
PECATS]

En aquests cinch podem entendre cinch staments de hòmens que·l Senyor segueixen: 
per los de Galilea, los qui·s peniden; per los de la província de Decàpoli, los actius qui 

 Senyor] Sonyor B. Seguim V.  |   vèrsors] versos B. Seguim V.  |   stau] stan VB. Corregim d’acord amb el 
sentit del passatge.  |   entrar] eutrar V. Seguim B.  |   unplen] umplen B. Seguim V.  |   podem] poden B. 
Seguim V.

- Què ... Galilea] Ac 1, 11: Qui et dixerunt: Viri Galilaei, quid statis aspicientes in caelum? Hic Jesus, qui 
assumptus est a vobis in caelum, sic veniet quemadmodum vidistis eum euntem in caelum.  |   Serva ... eterna] 
Mt 19, 17: Qui dixit ei: Quid me interrogas de bono? Unus est bonus, Deus. Si autem vis ad vitam ingredi, 
serva mandata.  |  - Jerusalem1 ... profetes] Mt 23, 37: Jerusalem, Jerusalem, quae occidis prophetas, et 
lapidas eos, qui ad te missi sunt, quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos 
suos sub alas, et noluisti?

- si2 ... rependre] Cfr. amb el text llatí, que atribueix aquesta actitud als jueus: «ut Judaei observantes eum, et 
quaerentes in aliquo verbo vel facto capere, et accusare» (VCC, 140b).  |  - Y ... seguien] Els versos reportats 
ací per Ludolf de Saxònia, que gaudiren de cert ressò durant l’edat mitjana en ser transmesos per diversos 
repertoris de poesia llatina medieval, han estat inventariats per H. Walther en Proverbia sententiaque 
latinitatis Medii Aevi (Göttingen, 1965), vol. II, núm. 15057.  |   però ... speraven] Cfr. amb el text llatí: 
«omnibus tamen Dominus beneficia praestabat docendo, alendo, et sanando» (VCC, 140b).





los deu manaments serven; per los de Jerosolima, los qui en pau contemplen; per Judea, 
los prelats qui les confessions ohen; los qui dellà lo flum Jordà vénen són los qui en 
stament de innocència conserven la gràcia que en lo batisme reberen.

Diu sant Crisòstom: «Segueixcam lo Senyor nosaltres, que diverses spirituals 
malalties nos crucien, y acostem-nos al misericordiós metge, Déu y Senyor nostre, y 

demanem-li vènia de nostres culpes. És aquell mateix misericorde qui totes les malalties 
guaria, però nosaltres som negligents en demanar-li vènia: si tenim alguna corporal 
malaltia, ab quins treballs, solicitud y ànsia treballam perquè del mal lo nostre cors sia 
delliure!; si la nostra ànima stà malalta, dissimulam la malaltia; y axí, ni de la ànima ni 
del cors guareix les nostres malalties.

»No pot algú secar l’aygua que corre, si no proveheix a la font {107d} d’on brolla: los 
mals de nostres cossos del mal de la nostra ànima devallen. Y per ço les infirmitats 
corporals nostres duren y sanitat no atenyen, perquè nostres pecats són la causa. No 
stimes tu, pecador miserable, que la tua ànima no és malalta perquè no sents dolor com 
peques; gran és la dolor y lo mal que lo pecat te porta, y major quand no·l sent la tua 

ànima, que ja morta és feta miserable, y per ço és major la tua dolor, y de guarir més 
difícil y més perillosa.

»No pecar és lo primer bé nostre; lo segon, que si havem pecat sentam la dolor de la 
plaga y plorem lo dan que·ns porta. Y si axí la nostra ànima és morta que no sent la 
dolor de la nafra, com demanarem sanitat al metge? Qui demana ni cerqua sanitat de 

aquella malaltia, que ni la sent ni coneix lo perill que li porta? Y axí, ans és mort que no 
conega que·l mata. Siam, donchs, solícits en conéixer y considerar les nostres spirituals 
malalties, perquè ab cor contrit y atribulat demanem misericòrdia, y de nostres peccats 
atengam vènia, y a la divina bondat regraciem tan grans benificis. Quand has peccat y 
del pecat no·t vols dolre, a major ira lo Senyor provoques, y més lo indignes, y més de 

la sua misericòrdia te apartes. En breu temps podem penedir-nos de nostres culpes, y de 
infern éser delliures.»

 pecats] peccats B. Seguim V.  |   perill] peril B. Seguim V.  |   benificis] beneficis B. Seguim V.

- Diu ... delliures] Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, homilia XIV (PG 57, cols. 220-222).  |  
 crucien] Om.: «et hi sunt quibus principaliter vult mederi» (VCC, 140b).  |  - y ... malalties] Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «Propterea nec corporis quidem languoribus liberamur, quoniam quae 
maxime necessaria sunt, superflua esse ducimus, quae vero pene dissimulanda, haec omnino necessaria 
judicamus» (VCC, 140b-141a).  |  - No ... causa] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «et fontem 
ipsum incuratum relinquentes, malorum rivulos purgare conamur, quoniam malorum quae sunt in corpore, 
malitia animae est causa. Exsiccemus igitur fontem malorum, et cuncta continuo languorum fluenta 
siccabuntur» (VCC, 141a).  |  - y1 ... perillosa] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 141a).  |  - Qui ... mata] 
Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Cum enim ipse ille qui deliquit ne hoc quidem ipsum quod 
peccavit studeat agnoscere, pro quibus Deum delictis rogabit quae adhuc se commisisse nescit? Haec vero 
ignorans, quonam modo nosse poterit divini beneficii largitatem?» (VCC, 141b).  |  - Quand ... delliures] 
Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Non dolere enim quia peccaveris, magis indignari 
atque irasci facit Deum, quam illud ipsum quod ante peccaveras; propter haec ergo omnia, sic Deum 
precemur, ut etiam nostram jungamus, voluntatem videlicet, ac studium et desiderium bonum. Ita enim etiam 
brevi tempore poterimus a malis quae nos obsident liberari, et tunc saltem ubinam fuerimus addiscere, ac 
digna perfrui libertate» (VCC, 141b).





ORACIÓ

Senyor Jesús, qui axí com a solícit metge, per cercar los malalts has circuhit los 
castells y viles, guarint en ells en lo cors y en l’ànima totes les malalties: sana a mi, 
peccador, malalt miserable, dins y defora, de les mies infirmitats, dolors y plagues, y 
fes-me gràcia, Senyor, que a tu segueixca, transmigrant de vicis en virtuoses obres, 

servant los manaments y pacíficament conversant ab mos prohismes, confessant les 
mies culpes y tremolant los teus judicis. Trau-me, Senyor, del lach de misèria y del 
fanch de les mies concupiscències, y en la via de salut endreça los meus passos, perquè 
en los teus {108a} manaments acaminen, y a la benaventurada pàtria cuyten y sens 
impediment m’i porten. Amén.

 acaminen] acamine B. Seguim V.



DE  LA VOCACIÓ DE MATHEU Y DEL  SEU CONVIT.  CAPÍTOL  XXXI

[1. DE  LA VOCACIÓ DE  MATEU,  ASSEGUT  A  LA TAULA  DE CANVIS]

Anant lo Senyor axí com havem dit per les ciutats, castells y viles, acostà’s a la mar 
de Galilea, hon se pagaven los vectigals de les mercaderies, y en special de aquelles que 
portaven per l’aygua. Stava segut a la taula de canvi hun home, qui Matheu se deya, 

però ans que del Senyor fos dexeble, Leví era lo seu nom propi, y Alfeu lo nom de son 
pare. Girà lo Senyor a Leví los seus ulls de misericòrdia, qui stava segut en la taula, y 
rebia, canviava y dispensava, y scrivia les pecúnies dels vectigals que pagaven. Segut 
stava, y ab lo cors y l’ànima tot intent en lo avanç y gany de les pecúnies.

Lo Senyor lo cridà, dient: «Segueix-me! Prou has segut hi seguit los guanys de les 

pecúnies. Dreça’t hi de peus te leva. Segueix a mi, que yo·t faré seure en altre banch y 
taula, y scriuràs lo meu evangeli al judaich poble.»

Cridà lo Senyor a Matheu, ocupat en tals negocis, perquè algú de la sua gràcia no 
desespere, ab tot que en mundanals y vils negocis occupat stiga.

Però devem pendre exemple què féu lo benaventurat canviador quand lo Senyor lo 

cridà: levà’s promptament de la taula hon seya, levà’s de la amor de les coses terrenes, 
que desigs de les celestials lo levaren, y dexades totes les pecúnies lo Senyor seguia. Les 
coses pròpies dexà aquell qui les dels altres prenia: axí fort lo tirà la divina paraula, que 
sens dilació alguna, ab passos de cors y de ànima, dexeble seguí lo mestre, viador seguí 
aquell qui·l guiava, seguí al pastor la ovella, lo cavaller al capità y lo servent lo Senyor 

qui ans no conexia. No deslligà les cordes que·l tenien, mas tallà-les en hun prompte ab 

 Capítol] Caqitol V. Seguim B.  |   dispensava] despensava B. Seguim V.  |  dels] de les B. Seguim V.  |   intent] 
intrent V inttent B.  |   poble] podle V. Seguim B.  |   Senyor] Senyo B. Seguim V.  |   deslligà] desligà B. 
Seguim V.

- Stava ... pare] Mt 9, 9: Et, cum transiret inde Jesus, vidit hominem sedentem in telonio, Matthaeum 
nomine. Et ait illi: Sequere me. Et surgens, secutus est eum. Mc 2, 14: Et cum praeteriret, vidit Levi Alphaei 
sedentem ad telonium, et ait illi: Sequere me. Et surgens secutus est eum. Lc 5, 27: Et post haec exiit, et vidit 
publicanum nomine Levi, sedentem ad telonium, et ait illi: Sequere me.  |  - levàs1 ... seguia] Lc 5, 28: Et 
relictis omnibus, surgens secutus est eum. Mt, ibid. Mc, ibid. 

 vectigals] Tributs imposats pel transport de mercaderies (DCVB, s.v. vectigal).  |   pagaven]  Om.: «Telos enim 
Graece, vectigal interpretatur Latine» (VCC, 141a).  |   intent] Aplicat, posat atentament a un afer (DCVB, s.v. 
intent).  |  - Lo ... poble] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta l’al·lusió a Mateu 
com a futur evangelista: «Et ait illi, Jesus: Sequere me, quasi diceret ei: Jam non sede, sed amodo sequere, 
non ad lucra, nec secularia negotia; sed me, et affectu cordis, et officio corporis, et effectu operis» (VCC, 
141a).  |  - Però ... cridà] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 141a).  |   prenia] Om.: «quia, secundum 
Chrysostomum, telonium est rapina permissa» (VCC, 141a). Font no localitzada.   |   viador] Persona que va 
de camí; especialment, l’home vivent considerat com si caminàs cap a l’eternitat (DCVB, s.v. viador).  |   lo 
... capità] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 141a).  |  -, No ... talla] Cfr. la traducció de Corella amb el text 
llatí, que atribueix la idea d’aquest passatge a sant Jeroni, Epistolae secundum ordinem temporum ad amussim 
digestae et in quatuor classes distributae, tertia classis, Epistola LIII: Ad Paulinum De studio Scripturarum 
(PL 22, col. 0549):  «funem praecidens, non solvens, secundum Hieronymi consilium» (VCC, 141a).  |   en ... 
prompte] Aviat, ràpidament. El DCVB, s.v. prompte, recull la locució «en prompte», però no hi consta 
l’expressió amb l’article indeterminat.





lo coltell de la divina paraula, de la qual diu lo Apòstol que és coltell qui a totes parts 
talla.

Diu {108b} sant Jerònim: «Aquella resplandor de la magestat divina, que resplandia 
en la sua cara quand ell volia, pogué tirar a Matheu en la primera vista. Si la caramida, 
creatura sua, pot tirar y tira lo ferro per la virtut que ell li ha donada, no porà ell, 

Creador, tirar les sues creatures?»
Diu sant Crisòstom: «Axí com has vist la virtut del Senyor, qui ab una simple veu lo 

crida, mira del cridat la obediència: no y contrasta, no dubta, no va a casa ni ab los 
parents y amichs se consella.»

[2. DEL  CONVIT  DE MATEU,  MORALMENT]

Canviador, la letra de canvi accepta, pagadora en la eterna glòria. O, com útilment 

canvia misèria, dolor y pena per abundància, alegria y glòria! Leva’s de la taula, y, 
seguint lo Senyor, al Senyor suplica que·l segueixca. Ab los dexebles lo convida; alegre 
y gran convit celebra ab l’ànima elevada y devota, mirant que tan gran hoste en la sua 
casa entra, quasi dient: «Benigne Senyor, no tinch aldre que us done. Aquestes terrenals 
riquees que vós me aveu acomanades, yo les vos torne, puys vós me prometeu les 

eternes; les mies, Senyor, vos torne, les altres restituhiré als senyors de qui eren.»
O, gran convit, abundant y alegre, que de les miques mengen los àngels, los quals de 

la conversió de hun pecador se alegren! Diu sant Ambròs: «Gran fon aquest convit y 
alegre, que no solament rebé lo Senyor en la casa, mas dins la pensa, la qual de 
spirituals alegries abundava. Y per ço entrà lo Senyor dins la sua casa, perquè era entrat 

dins la sua pensa.»

 coltell] coltel B. Seguim V.  |   magestat] majestat B. Seguim V.  |   Senyor] Scnyor B. Seguim V.

- alegre ... entra] Lc 5, 29: Et fecit ei convivium magnum Levi in domo sua: et erat turba multa 
publicanorum, et aliorum qui cum illis erant discumbentes.  |  - los2 ... alegren] Lc 15, 10: Ita, dico vobis, 
gaudium erit coram angelis Dei super uno peccatore poenitentiam agente.

 talla] Om.: «Secutus est quidem sine dilatione, divina potentia intus operante, accendente et docente. Qui 
enim exterius vocavit, ut mox sequeretur intus accendit, traxit et modum docuit» (VCC, 141a).  |  - Diu ... 
creatures]  Sant Jeroni, Commentariorum in Evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I (PL 26, cols. 
65A-B).  |   caramida] Imant (DCVB, s.v. caramida).  |  - Diu ... consella] Joan Crisòstom, Homiliae in 
Matthaeum, homilia XXX al. XXXI (PG 57, col. 363).  |  - Canviador ... glòria] Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 141a).  |  - Levas ... eren] Corella tradueix aquest passatge amb certa llibertat i el fa més àgil 
modulant-lo amb la introducció del parlament de Mateu: «Laetus igitur Dominum sequens, et gratus existens, 
eum et discipulos ipsius in domo sua recepit, et convivii magni apparatum eis exhibet congruam coelestis 
beneficii vicem Christo rependens, ut illi redderet terrena, qui ei seminaverat spiritualia; et accommodaret 
temporalia, a quo expectabat bona perpetua. Convivium, quidem exhibet, magnum, id est, ex magna 
devotione et delectatione mentis, pro adventu et praesentia tanti hospitis» (VCC, 141b).  |  - Diu ... pensa] 
Sant Ambròs, Expositio Evangelii secundum Lucam libris X comprehensa, l.V (PL 15, cols. 1640A-B).





Seguint y obehint al Senyor clarament que és fill de Abraam demostra: alegrament 
rebé Abraam los àngels, que·l Senyor figuraven, y aquest fill de Abraam reb y convida 
lo Senyor, a qui Abraam tant desijava veure.

Al seny tropològich, deu qualsevol penident celebrar al Senyor spiritual convit dins la 
casa de la sua consciència: convit de affections, cogitacions y obres justes. E si les 

facultats li basten, en loch del Senyor, que los seus pobres convide. Diu lo Senyor en lo 
Apocalipsi: «Yo stich a la porta hi toque; entraré si algú m’obre, hi {108c} soparé ab ell 
hi ell ab mi.»

[3. COM  MOLTS  PUBLICANS  MENGEN AMB  CRIST]

Entrant lo Senyor en la casa ab los seus dexebles, molts peccadors y publicans al 
convit vingueren, que amichs eren de Matheu y dexebles. A ell seguien, volien seguir lo 

que ell seguia, speraven la vènia que ell havia trobada. La abundant font de misericòrdia 
veyen, hi tan propinqua la miraven [que] ensemps ab ell de la aygua de vida volien 
beure.

Diu sant Jerònim: «Semblant a Helizeu profeta, volent seguir lo Senyor, tots sos 
amichs Matheu convida, o pot éser que·ls convide, que puys li eren stats amichs hi 

coajudants en la culpa, vol que ab ell participen en la gràcia.»

 consciència] conciència B. Seguim V.  |   mobre] m’abre B. Seguim V.

- Yo ... mi] Ap 3, 20: Ecce sto ad ostium, et pulso: si quis audierit vocem meam, et aperuerit mihi januam, 
intrabo ad illum, et coenabo cum illo, et ipse mecum.  |  - Entrant ... dexebles] Mt 9, 10: Et factum est, 
discumbente eo in domo, ecce multi publicani et peccatores venientes, discumbebant cum Jesu, et discipulis 
ejus. Mc 2, 15: Et factum est, cum accumberet in domo illius, multi publicani et peccatores simul 
discumbebant cum Jesu et discipulis ejus: erant enim multi, qui et sequebantur eum.  |  - Semblant ... 
convida] 1Re 9, 19-21.

- Seguint ... veure] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí,  que atribueix aquest fragment a sant Joan 
Crisòstom. «Ubi Chrysostomus: «Statim ut dictum est illi a Domino, sequere me, non moratur, non tardat , 
sed mox surgens, secutus est eum. In quo se fidelem Deo et Abrahae filium esse simili exemplo vocem 
Domini sequendo probavit: unde statim, exemplo Abrahae, et hospitio Dominum recipit, et convivium 
exhibet, ut vere per omnia dignus Abrahae filius nosceretur» haec Chrysostomus» (VCC, 141b). No ens hem 
pogut verificar la font del passatge.  |  - E ... convide] Add. de Corella VCC, 141b).  |  -, A ... minva] 
Cfr. amb el text llatí la versió de Corella, que tradueix  amb certa llibertat aquest passatge en què es glossa 
Mt 9, 10; Mc 2, 15: «Fuerant enim socii Matthaei, et ejusdem artis seu officii: et ideo recedens ab eis et 
volens sequi Christum, fecit eis convivium, sicut fecit Elisaeus sociis  suis, volens sequi Eliam magistrum 
suum. Erant etiam multi peccatores alii, qui jam poenitentes sequebantur Dominum, sperantes veniam 
consequi peccatorum. Unde Hieronymus: “Quia viderunt publicanum a peccatis conversum, et poenitentiae 
invenisse locum, ob id etiam ipsi non desperabant”; sed veluti poenitentes veniebant et discumbebant cum 
Jesu et discipulis ejus, forte invitati a Matthaeo, ut haberet socios in poenitentia, quos habuit socios in culpa.» 
(VCC, 142a). El fragment de sant Jeroni, que Corella tradueix amb influència del context, sense atendre a 
l’abast real de la citació que presenta el text llatí, pertany a Commentariorum in evangelium Matthaei ad 
Eusebium libri quatuor, l.I (PL 26, col. 0056B). Veg. també Beda el Venerable, Homiliae, l.III, homilia LVI: 
In vigiliis divi Matthaei apostoli (PL 94, col. 0419C). D’altra banda, la imatge de Jesucrist com a font (en 
aquest cas, «font de misericòrdia») que Corella incorpora ací és un motiu recurrent, que es pot relacionar amb 
altres passatges, com per ex., en els de les pp. 7,3-8, 15,8-10, 36,8-10, 196,7-8, 205,18-206,2, 244,22-23, 
285,17-18, 394,7-10, 457,9-10, 459,5-6, 469,15-16; o amb la variant «font signada» referida a Maria, que 
apareix, també com a glossa, en altres punts de l’obra (veg. pp. 70,15-17 i 102,4-7).





Pecadors eren, lo seu capità segueixen; atényer volen ensemps ab ell a la 
misericòrdia, la qual no minva perquè molts ne prenen; a la font vénen, qui tostemps 
brolla, sobreabunda hi no minva.

Gran prenòstich fon que molts peccadors hi publicans al convit de Matheu 
vinguessen, que ell, apòstol gloriós y evangelista, als pecadors en scrits y doctrina devia 

cridar a la eterna cena. Ara ja comença: en la casa hon és lo Senyor los convida, que 
figurava lo sagrat evangeli. A ell se acosten perquè al Senyor se acostassen, quasi dient: 
«Ab ell vivíem, ab ell stàvem, ab ell guanyàvem. No podem dexar la companyia; 
injustament se hauria ab nosaltres si del guany nos lançava.»

Diu sant Crisòstom: «Mirant la fe de Matheu, qui era principal publicà hi pecador 

entre·ls altres, líberament tots vénen; ell los crida, al Senyor los porta. Lo tresor amagat 
com a fel amich los descobre. Lo piadós Senyor, prudentíssim metge, tots los remeys a 
les nostres nafres hi dolors applica, hi no solament ab doctrina, ab miracles hi 
maravelloses obres, mas comunicant hi menjant ab los pecadors. Convidat, ell los 
convida, donant a nosaltres exemple qualsevol temps hi obra nos pot aprofitar en la 

honor divina hi utilitat dels prohismes. No refusa que ab los peccadors hi publicans 
menge perquè·ls porte a {108d} penitència, axí com lo bon metge no té fastig de tocar 
la plaga perquè lo pacient cure.»

Diu sant Jerònim: «Anava lo Senyor als peccadors quand lo convidaven, hi menjava 
de les sues corporals viandes, perquè de les sues spirituals ells menjassen, hi los 

apòstols qui·l seguien hi los prelats prenguessen exemple. Hi com sovint descriva lo 
sagrat evangeli que lo Senyor ab los pecadors menjava, no legim quines ni quantes eren 
les corporals viandes, mas solament scriven los actes de pietat y misericòrdia que en ells 
lo Senyor obrava, hon se mostra la fi hi causa per la qual lo Senyor hi menjava.»

 pecadors] peccadors B. Seguim V.  |   evangeli] enangeli B. Seguim V.  |   maravelloses] maravellosos V. Seguim 
B.  |  pecadors] peccadors B. Seguim V.  |   metge] menge B. Seguim V.  |   menjava] menjeva B. Seguim V.  |  
 com] con B. Seguim V.  |   evangeli] enangeli V. Seguim B.  |  Senyor] Sonyor B. Seguim V.  |  pecadors] 
peccadors B. Seguim V.  |   misericòrdia] miscricòrdia B. Seguim V.

- Gran ... lançava] Cfr. la traducció de Corella, que expandeix la part final del passatge amb un fragment 
modulat, amb el text llatí, en què s’atribueix el text a la Glossa ordinaria d’Anselm de Laon, Enarrationes in 
evangelium Matthaei, c.IX (PL 162, col. 1330C): «Et, secundum Glossam, pulchrum fuit praesagium, quia 
qui Apostolus et doctor gentium erat futurus, in prima sua conversione peccantium gregem post se trahit ad 
salutem, ut jam perficeret exemplo, quod perficere debebat et verbo» (VCC, 142a).  |  - Diu ... cure] Joan 
Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, homilia XXX al. XXXI (PG 57, col. 363).  |  - Diu ... menjava] Sant 
Jeroni, Commentariorum in Evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I (PL 26, col. 56C).





Hi axí, podem nosaltres menjar ab los pecadors sens scàndel, que lo pecat no fa que 
no sien nostres prohismes, si ja no eren axí usurers públichs hi ladres que alguna cosa 
[in]justament no possehissen, que seria diffícil cosa poder-ho saber o creure.

[4. DE  LA MURMURACIÓ DELS FARISEUS]

Hi seguint la evangèlica letra, los fariseus scelerats, ipòcrits, magnificant la severitat 
de justícia de les sues vanes observàncies, hi fogint y condemnant la misericòrdia, 

indignats hi entrestits de terrible enveja, als dexebles del Senyor dien: «Per què ab los 
publicans hi pecadors menja vostre mestre?», quasi dient: «No fa segons les 
constitucions de la Ley manen, y vosaltres sou hòmens de poch saber, idiotes, qui 
seguiu tal mestre.» Aquesta és la condició dels qui detrahen hi maldien: parlar mal en 
absència de aquell de qui malparlen. Com volien maldir dels dexebles, parlaven al 

mestre, axí com legim en altre pas de l’evangeli; ara, que volen maldir del mestre, 
parlen als dexebles.

Però tostemps la principal injúria s’endreça al mestre, perquè la error dels dexebles és 
vergonya del mestre. Axí de present los mals hòmens ho pratiquen, qui dels servents de 
Jesús, Déu hi Senyor nostre, la fama denigren, les bones obres en mal interpreten, hi en 

ells los consells evangèlichs condamnen.
En dos maneres aquests inichs fariseus erraven: la primera, {109a} que stimaven que 

ells eren justs y virtuosos, y eren inichs superbos; la segona, que pensaven que aquells 
eren mals y culpables, los quals eren bons, qui ja convertits dels pecats se penedien.

 pecadors] peccadors B. Seguim V.  |  pecat] peccat B. Seguim V.  |   pecadors] peccadors B. Seguim V.  |  
 stimaven] estàvem B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «quia putabant se esse justos» (VCC, 142a).

- los ... mestre] Mc 2, 16: Et scribae et pharisaei videntes quia manducaret cum publicanis et peccatoribus, 
dicebant discipulis ejus: Quare cum publicanis et peccatoribus manducat et bibit Magister vester? Mt 9, 11: 
Et videntes pharisaei, dicebant discipulis ejus: Quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister 
vester? Lc 5, 30: Et murmurabant pharisaei et scribae eorum, dicentes ad discipulos ejus: Quare cum 
publicanis et peccatoribus manducatis et bibitis?

- Hi ... creure] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que no respon exactament a la literalitat del text 
original: «Et nos eadem causa possumus manducare cum peccatoribus, ut alterius causa potius quam nostra 
agatur; non tamen cum usurariis et raptoribus, quia ea quae apponuntur, restituere tenentur» (VCC, 142a). 
Cfr., per exemple, amb la traducció castellana, més fidel al text llatí, que ajuda a entendre el passatge: «Y 
nosotros, por la mesma causa, podemos comer con los pecadores, teniendo consideración más a otro bien que 
a nuestro provecho; mas no con los logreros e robadores, porque son obligados a restitución aun de aquellas 
cosas que en la mesa ponen» (Montesino, 185d-186a).  |   scelerats] Malvats, criminals (DCVB, s.v. celerat).  |  
- Com ... levangeli] Es refereix ací la VCC a la crítica als deixebles que feren els fariseus davant de Jesús, 
acusant-los de no guardar el dejuni prescrit en la Llei, segons que narren Mt 9, 14-17; Mc 2, 18-22 i Lc 5, 33-
39. Veg. un passatge paral·lel a aquest en p. 545,14-17.  |  - Axí ... condamnen] Cfr. amb el text llatí la 
traducció amplificada de Corella: «Sic hodie faciunt detractores bona facta membrorum Christi denigrantes» 
(VCC, 142a).  |  - la ... penedien] Cfr. l’explicació de la segona causa de l’error dels fariseus que ofereix 
Corella amb la que que consta en el text llatí, que remet a la paràbola del fariseu i el publicà (Lc 18, 9-14): «et 
illos reos, cum jam poeniterent, similes Pharisaeo qui se justificabat, et alios condemnabat» (VCC, 142a).





Diu sant Gregori: «La verdadera justícia té compassió del prohisme; la falsa y ficta té 
indignació superba.» Los sants y justs hòmens contra los pecadors se indignen no per 
unfladura de supèrbia, mas per zel de justícia y amor verdadera. Semblants són als 
fariseus aquells qui les constitucions y retgles sues preposen als divinals preceptes y a 
les obres de misericòrdia, y cerquen ab gran diligència hun mosquit del que ells manen, 

y passen y no miren hun camell en los divinals preceptes.

[5. COM  CRIST  ELS RESPON,  PRIMERAMENT,  PER  LA RAÓ]

Vench a l’encontre de aquests fariseus malignes la divina misericòrdia, incitant los 
peccadors a penitència. Aquell Déu, Senyor y mestre, de qui lo menjar y beure, 
acaminar y seure, y tots los seus actes foren per la salut nostra, del qual totes les obres y 
vida són liçó e instructió nostra, excel·lent, piadós metge, qui ab les sues nafres ha 

guarit les nostres, respon als inichs fariseus atorgant-se dels pecadors metge; y respon 
en humils dolces paraules: «No és mester als sans, mas als malalts, lo metge.» Si ab los 
sans familiarment conversa, no perquè sia necessari, però als malalts perquè·ls 
guareixca és mester ab ells comunique.

«Com yo sia metge de les ànimes hi còssors, ab los pecadors malalts en l’ànima 

familiarment converse. Stimau vosaltres que no haveu mester metge ab la vostra santa 
iniqua ypocresia, y axí morreu en vostres pecats sens metge. Aquests coneixen les sues 
malalties, vénen al metge, y viuran en la present vida per gràcia, hi en la sdevenidora en 

 pecadors] peccadors B. Seguim V.  |   constitucions] consticions B. Seguim V.  |   pecadors] peccadors B. 
Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.

- qui ... nostres] 1Pe 2, 24: Qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum; ut peccatis mortui, 
justitiae vivamus: cujus livore sanatis estis.  |   No ... metge] Mt 9, 12: At Jesus audiens, ait: Non est opus 
valentibus medicus, sed male habentibus.

- Diu ... superba] Cfr. amb la traducció de Corella el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge 
de caràcter sentenciós a sant Gregori: «Vera justitia compassionem habet, falsa dedignationem» (VCC, 
142a).  |   preceptes] Om.: «ac mandata maxime saluti necessaria, quasi amara cito exhaurientes, et 
praetereundo postponentes» (VCC, 142b).  |  - No ... comunique] Corella tradueix separant el text bíblic i 
la glossa, que en el text llatí apareixen integrats: «Non est opus, et peroperosus, id est, necessarius, valentibus, 
id est, sanis, medicus, verum est ad collationem sanitatis; sed tamen ad conservationem bene est necessarius, 
sed male habentibus, et infirmis, et ergo familiarius se debet habere ad infirmos qui eo indigent, quam ad 
sanos qui non egent» (VCC, 142b).   |  -, Com ... medecines] En aquest passatge, Corella desenvolupa un 
parlament de Jesús insinuat en el text llatí, i hi fusiona dos fragments: un atribuït en la VCC a la Glossa 
ordinaria, que en realitat prové de Zacaries Cristopolità, In unum ex quatuor, sive de concordia 
evangelistarum libri quatuor, l.II, c.LVI (PL 186, col. 0186C), i un altre de sant Joan Crisòstom. Cfr. la 
traducció de Corella amb el llatí: «Cum igitur Christus sit verus medicus animarum, familiarius se debuit 
habere ad peccatores, qui sunt infirmi infirmitate spirituali. Quasi dicat: Vos sani estis reputatione vestra, ideo 
opus non habetis visitatione nostra; sed isti se infirmos reputant et peccatores. Unde Glossa: “Ideo vos 
declino, quia putatis vos non indigere; sed illos visito, quia poenitendo dant locum gratiae.” Ubi, secundum 
Chrysostomum, ostendit non mereri eos sanitatem coelestem consequi, qui sanos se, id est, justos esse putant, 
medicinam Domini respuentes; sed eos qui infirmitatem suam, hoc est peccata propria cognoscentes, ac tota 
fide credentes medelam coelestis gratiae quaerunt». (VCC, 142b). No hem localitzat el passatge assignat en el 
text llatí a sant Crisòstom.





glòria. De vosaltres me aparte, qui no conexeu vostres mortals malalties; als pecadors 
cerque, en los quals splete les mies deífiques medecines.»

[6. COM  ELS RESPON,  EN  SEGON  LLOC , PER AUTORITAT DEL PROFETA 
OSEES]

Diu-los aprés lo benigne Senyor y mestre la auctoritat de Oseas profeta al prepòsit de 
les sues {109b} obres, y modestament la temeritat d’ells increpa, dient: «Anau, lunyau-
vos de la presumció vostra; apreneu perquè perdau la ignorància. Record-vos que diu lo 

Senyor en lo profeta: “Misericòrdia és lo que vull perdonant les culpes, no justícia en 
offerta de sacrificis.”»

Diu Salamó en los Proverbis: «Actes de misericòrdia plaen més a Déu que sacrificis», 
quasi dient: «Anau hi considerau, puys sou doctors de la Scriptura, lo que diu Oseas 
profeta, y poreu veure què són los meus actes.» Segons les sues paraules: «Misericòrdia 

vull ab humil cor sens algun altre sacrifici, més que sacrifici sens misericòrdia.»
Diu sanct Crisòstom: «Més ama lo pecador humil, qui conexent la sua malaltia a Déu 

misericòrdia reclama, que no lo just superbo, qui confiant de la sua justícia los altres 
condamna, y reprén e increpa en ells la divina misericòrdia.»

Diu sant Crisòstom: «Los doctors y fariseus stimaven que tots los seus peccats podien 

lavar hi raure ab los legals sacrificis, no curant de la contrició hi enterior penitència, en 
les observàncies legals y constitucions sues posant tota la sperança. Y per ço, lo Senyor 
preposa als sacrificis la misericòrdia, mostrant que no per los sacrificis, axí com ells 
pensaven, mas per les obres de misericòrdia los pecats se perdonen.»

 pecadors] peccadors B.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |  pecador] peccador B. Seguim V.

- Anau ... sacrificis] Mt 9, 13: Euntes autem discite quid est: Misericordiam volo, et non sacrificium. Non 
enim veni vocare justos, sed peccatores.  |  - Misericòrdia ... sacrificis] Os 6, 6: Quia misericordiam volui, et 
non sacrificium; et scientiam Dei plus quam holocausta.  |   Actes ... sacrificis] Pr 21, 3: Facere misericordiam et 
judicium magis placet Domino quam victimae.

 splete] Aprofite, use; en trac tot el profit (DCVB, s.v. espletar).  |  medecines] A continuació, Corella omet 
aquest passatge de sant Agustí, Sermones ad populum, Classis prima: De Scripturis Veteris et Novi 
Testamentum, sermó LXXVI, c.IV (PL 38): «Ut enim ait Augustinus: “Nemo a Deo fit firmus, nisi qui se a 
seipso sentit infirmum”» (VCC, 142b).  |   puys ... Scriptura] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 142b).  |  
 misericòrdia] Om.: «et cum cordis elatione» (VCC, 142b).  |  - Diu ... misericòrdia] Cfr. la traducció de 
Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatfe a sant Joan Crisòstom: «unde plus 
diligit Deus peccatorem humilem, qui suae infirmitatis conscius poenitendo se gratiae Dei submittit, quam 
justum superbum, qui de sua justitia praesumens, alios condemnat et misericordiam circa eos reprehendit» 
(VCC, 142b).  |  - Diu ... perdonen] Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, homilia XXX al. XXXI (PG 
57, col. 365).  |   raure] Fregar amb un instrument tallant o aspre la superfície d’una cosa per rebaixar-la o per 
llevar-ne les adherències, les excrescències o els greixos (DCVB, s.v. raure).





Diu la Glosa: «No menysprea lo Senyor lo sacrifici, sinó aquell qui és sens 
misericòrdia. Sacrificaven los fariseus davant los pobles, en los quals no exercihen 
alguna obra de misericòrdia.»

Diu Rabanus: «Lo Senyor los amonesta que per obres de misericòrdia guanyen per a 
ells la divina misericòrdia, y no stimen que, oblidant-se los pobres, ab los legals 

sacrificis poguessen a Déu plaure.»

[7. COM  ELS PROPOSA  EL  SEU EXEMPLE DE  MISERICÒRDIA]

Y per ço·ls diu: «No só vengut a cridar los justs, mas los peccadors a penitència. No 
só vengut a cridar los justs que facen penitència, mas que en virtuts aprofiten; mas los 
pecadors a penitència, que la sua vida smenen.» «No só vengut a cridar los justs»: 
{109c} aquells qui justs se stimen, ignorant la divina justícia, de la sua fien. Los 

pecadors, com se peniden, la sua injustícia coneixen, la divina temen, a la misericòrdia 
recorren, al metge se acosten y humilment lo supliquen que·ls delliure. «No só vengut 
perquè·ls justs cride»: tots són pecadors, tots en Adam pecaren, y de la gràcia tenen 
fretura.

Diu sant Gregori, quasi dient: «Axí só vengut, perquè·ls pecadors cride, que sinó per 

ells no vinguera, y si fos vengut no morira; no perquè peccadors romanguen, mas 
perquè de pecar se dexen y de haver pecat se peniden.”»

Diu lo Apòstol: «És vengut en lo món lo Senyor perquè los pecadors salve.» Gran és 
dels pecadors la sperança, que lo Fill de Déu és vengut per ells en la terra.

Diu sant Agostí: «Que vingués lo Senyor no fon alguna altra causa, sinó perquè·ls 

pecadors salve. Si leves les malalties, si leves les nafres no y ha mester alguna 
medecina. Per ço vench del cel lo gran metge, perquè·n tot lo món lo gran malalt jahia, 

 peccadors] pecdors B. Seguim V.  |   vengut] vingut B. Seguim V.  |   pecadors] peccadors B. Seguim V.  |  
injustícia] injustitúcia B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  pecadors] peccadors B. Seguim V.  |  
 peccadors] pecadors B. Seguim V.  |   pecadors] peccadors B. Seguim V.  |  Gran] Gràcia B. Seguim V. Cfr. 
amb el text llatí: «Ecce magna spes peccatorum» (VCC, 143a).  |   pecadors] peccadors B. Seguim V.  |   sant] 
sanct B. Seguim V.  |   pecadors] peccadors B. Seguim V.  |   medecina] medicina B. Seguim V.

 No ... peccadors] Mt, 9, 13.  |  - tots1 ... fretura] Rm 3, 23: Omnes enim peccaverunt, et egent gloria Dei.  |  
 És ... salve] 1Tm 1, 15: Fidelis sermo, et omni acceptione dignus: quod Christus Jesus venit in hunc mundum 
peccatores salvos facere, quorum primus ego sum.

- Diu ... misericòrdia] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge 
d’Anselm de Laon, Glossa ordinaria, segons Mt 9, 13 (PL 162, col. 1331B): «Ubi Glossa: “Non tamen 
despicit Deus sacrificium, sed sacrificium sine misericordia. Faciebant autem Pharisaei sacrificia, ut justi 
apparerent coram populo, nec exercebant opera misericordiae, in quibus probatur vera justitia”» (VCC, 
142b).  |  - Diu ... plaure] Raban Maur, Commentariorum in Matthaeum libri octo, l.III, c. IX (PL 107, cols. 
876A-B).  |   tots ... pecaren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 143a).  |  - Diu ... peniden] Font no 
localitzada.  |  -, Diu ... nostres2] Sant Agustí, Sermones ad populum, Classis prima. De scripturis, 
sermó CLXXV, c.I (PL 38, col. 0945).





qui era lo humanal linatge. Vench hu sens pecat, perquè de pecat a molts fes delliures. 
No·l portaren del cel los nostres mèrits, mas los peccats nostres.»

Diu sant Ambròs: «No crida lo Senyor a la gràcia los qui de justícia presumeixen. Per 
la penitència nos ve la gràcia; qui lança la penitència de si bandeja la gràcia.»

[8. DELS QUI SÓN ANOMENATS PUBLICANS]

Hi devem atendre que publicans se nomenen aquells qui en públichs pecats porten 

infamada vida; o aquells qui exegexen y cullen los públichs vectigals, generals taches, 
peatges y sises; o aquells qui les arrenden; o los fiscals, qui los públichs crims y delictes 
per acquirir als senyors pecúnies cerquen; o aquells qui en los públichs negocis 
embolicats viven, y los guanys de aquest món per moltes y exquisites vies cerquen; y 
los qui stan en les taules de canvi, y los qui semblant vida porten. Però aquells 

principalment publicans se nomenen, qui los vectigals, tributs y taches exeguexen y 
pleguen, de Públio, cònsol de Roma, qui volgué {109d} axí·s nomenassen.

Diu sant Gregori que tard o nunqua sens pecat se pratiquen tals negocis. Y axí·s 
mostra la sobreabundant gràcia del Senyor y misericòrdia, que de tal stament volgué 
cridar a Matheu a la dignitat apostòlica, y als sacerdots y prelats dóna exemple que 

dolçament los pecadors reben.
Diu sant Jerònim: «Per honor del canviador apòstol, en la sua conversió los altres 

evangelistes lo seu nom callaren. Nomenen-lo Leví, que era lo seu primer nom propi, y 
ell, humil, penident, mansuet y benigne, Matheu pecador y publicà se nomena, segons 
aquell parlar de Salamó en los Proverbis: “És lo just de si mateix accusador primer 

que·ls altres.” Volgué donar-nos sperança que algú no desespere, si de cor fa penitència, 
com ell, humiliant-se, de la taula de canvi sia pujat a la dignitat apostòlica.»

Tenim encara exemple en los altres evangelistes que devem callar los mals de nostres 
prohismes, que en alguna manera, tant com a nosaltres és possible, no vinguen en 

 pecat] peccat B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   acquirir] aquirir B. 
Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |   pecadors] peccadors B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  
conversió] conversació B. Seguim V.  |   Leví] Laví B. Seguim V.  |   pecador] peccador B. Seguim V.  |   la] 
grand add. B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «cum ipse de publicano in Apostolum sit repente mutatus» 
(VCC, 143a).

- És ... altres] Pr 18, 17: Justus prior est accusator sui: venit amicus ejus, et investigabit eum.

- Diu ... gràcia2] Sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.V (PL 15, col. 1642A).  |  
- o ... cerquen] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «vel qui publica vectigalia seu tributa exigunt; 
vel qui conductores sunt vectigalium seu fisci, aut rerum publicarum» (VCC, 143a).  |   sises] Impostos que es 
cobraven damunt els comestibles i altres mercaderies, llevant-ne una part del pes o mesura (DCVB, s.v. 
cisa).  |  - Diu ... reben] Font no localitzada en sant Gregori Magne. Veg. aquest mateix raonament 
expressat parcialment en Inocenci III, Sermones, sermó XXIX (PL 217, col. 0443B).  |  - Diu ... 
apostòlica] Sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I (PL 26, 
55C-56A).  |   humil ... benigne] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 143a).





coneixença dels altres; y no solament en coneixença, mas en sospita, y confessem les 
nostres culpes, perquè trobem misericòrdia.

[9. DE  LA VOCACIÓ DE  MATEU,  EN SENTIT  FIGURAT]

Podem per sant Matheu entendre qualsevol home embolicat en los guanys de les 
mundanes riquees, lo qual lo Senyor ab ulls de misericòrdia mira. Crida’l per doctrina 
de pricació salutífera, per interiors spiracions divines, per adversitats o altres salutíferes 

vies, y a vegades a la dignitat apostòlica, que vol dir que en religió entra. Y los ypòcrits 
murmuren com miren que·n la religió hun tal home reben, als quals dignament se pot 
respondre: «Anau y apreneu què vol dir “Misericòrdia vull, no sacrifici.”» Qual pot éser 
acte de major misericòrdia que rebre los peccadors no solament a penitència, mas encara 
a stament de perfeta vida?

[10. DEL DEJUNI  DELS FARISEUS]

Hi seguint la letra evangèlica, acostaren-se lavors los dexebles de Johan Batista y al 
Senyor demanen per què ells y los fariseus molt sovint dejunen, y no los seus {110a} 
dexebles. Los fariseus tenien observança de molts dejunis, los quals seguien los 
dexebles del Batista. Primer los fariseus als dexebles se acostaren, perquè arguhisen lo 
mestre, que ab los publicans y pecadors menjava; ara los dexebles de Joan al Senyor se 

acosten, dient per què los seus dexebles no dejunen. Entre·l Senyor y los seus dexebles 
volien senbrar discòrdia.

En dos coses defallien aquests criats de[l] Batista: primerament, que de la sua 
abstinència y dejuni se loaven, les quals coses en secret deuen ésser cubertes, y axí 
mana lo Senyor que·s laven la cara los qui dejunen; segonament erraven, que·l defalt 

 trobem] troben B. Seguim V.  |   pricació] preÿcació B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   arguhisen] 
arguïsen B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.

 Anau ... sacrifici]  Mt 9, 13.  |  - acostaren-se ... dexebles] Mt 9, 14: Tunc accesserunt ad eum discipuli 
Joannis, dicentes: Quare nos, et pharisaei, jejunamus frequenter: discipuli autem tui non jejunant?

 misericòrdia] Corella omet a continuació aquest passatge del text llatí basat en Beda, In Mattaei evangelium 
expositio, l.II, c.IX (PL 92, col. 0047A), que constitueix la primera figura de la vocació de Mateu del 
subcapítol nové: «Secundum Bedam, per Matthaei electionem et Publicanorum vocationem, fides Gentium 
exprimitur: qui prius lucris mundi inhiabant, et nunc spiritualiter a Domino reficiuntur; sed per superbiam 
Pharisaeorum invidia Judaeorum insinuatur, qui de salute Gentium torquentur» (VCC, 143a-b). Aquest 
passatge omés també es pot llegir en altres obres de l’autor: In Marci evangelium expositio, l.I, c.II (PL 92, 
col. 0150D); In Lucae evangelium expositio, l.II, c.V (PL 92, cols. 0389D-0390A); Homiliae, l.III: Homiliae 
subdititiae, Homilia LVI: In vigiliis divi Matthaei apostoli (PL 94, col. 0419D).  |  - Qual ... vida] Cfr. amb 
l’original llatí: «opus enim magnae misericordiae est peccatores ad poenitentiam vocare» (VCC, 143b).  |  
- Primer ... discòrdia] Veg. el mateix un passatge paral·lel en p. 540,10-12.  |  - y2 ... dejunen] Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 143b). En Mt 6, 16-18 s’exposen les prescripcions que han d’acompanyar el dejuni, 
entre les quals està rentar-se la cara, a fi de mantindre en secret el període de privació i no fer-lo palés 
hipòcritament.





dels dexebles volien atribuhir al mestre. Per aquests són entesos los ipòcrits, los quals, 
sants en la aparència, los altres menysprehen, y ab lo fariseu dien: «Yo, Senyor, dejune 
dos dies en la setmana.»

[11. COM CRIST EXCUSA ELS  DEIXEBLES QUE  NO  DEJUNEN,  
PRIMERAMENT ,  PER  SEMBLANÇA DELS FILLS DE  L’ESPÒS]

Respon lo Senyor ab gran modèstia, rahonablement excusant los seus dexebles: 
«Digau: ¿Sembla-us que·ls fills del spòs plorar poden en lo temps que·l spòs miren? 

Vendran dies que·l spòs los farà absència, y lavors observaran dejunis. Algú no posa 
pedaç de drap nou y fort en vestidura vella, perquè rompria y tiraria gran part de la roba, 
hi major squins faria; ni posen vi novell en vells odres, car rompen-se los odres, y lo vi 
se scampa, y los odres se perden; mas lo vi novell en odres nous lo posen, y axí lo vi e 
los odres se conserven.»

Mostrà lo Senyor en aquesta resposta que no convenia per aquell temps lo corporal 
dejuni als seus dexebles, los quals per seguir a ell havien dexat tot lo que possehien. Hi 
era decent cosa que no·ls entrestís en lo principi, carregant-los de penitència y dejunis, 
mas que fossen alegres mirant e ohint aquell qui tants reys, patriarques y profetes havien 
desijat ohir e veure.

Y açò és lo que·ls diu lo Senyor en la resposta: que no és convenient cosa que los fills 
del spòs stiguen trists y ploren tant com la presència del spòs los alegra. Spòs era lo 
Senyor de la sua santa Sgleya, en la qual spi- {110b} ritualment havia engendrat los 

 quals] qualls B. Seguim V.  |   Sembla-us] Semblans B. Seguim V.  |   odres] ordres B. Seguim V.

- Yo ... setmana] Lc 18, 12: jejuno bis in sabbato, decimas do omnium quae possideo.  |  - Digau ... 
conserven] Mt 9, 15-17: Et ait illis Jesus: Numquid possunt filii sponsi lugere, quamdiu cum illis est sponsus? 
Venient autem dies cum auferetur ab eis sponsus: et tunc jejunabunt. Nemo autem immittit commissuram 
panni rudis in vestimentum vetus: tollit enim plenitudinem ejus a vestimento, et pejor scissura fit. Neque 
mittunt vinum novum in utres veteres: alioquin rumpuntur utres, et vinum effunditur, et utres pereunt. Sed 
vinum novum in utres novos mittunt: et ambo conservantur. Veg. també Mc 2, 19-22 i Lc 5, 34-38.

- Per ... setmana] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Per istos qui de frequenti jejunio 
se jactabant, et propter illud se discipulis Christi praeferebant, significantur hypocritae, propter apparentiam 
suae  religiositatis alios contemnentes, dicentes illud cum Pharisaeo: Non sum sicut ceteri hominum; jejuno 
bis in sabbato, etc. [Lc 18, 11-12]» (VCC, 143b).  |  - Respon ... conserven] Cfr. la traducció de Corella, que 
incorpora en l’inici d’aquest subcapítol la traducció dels versets de Mt 9, 15-17, amb el text llatí, que es limita 
a apuntar les tres similituds de la discussió sobre el dejuni i a ofereir només en aquest punt, acompanyat de 
glosses, la traducció de Mt 9, 15: «Jesus autem confutavit eos, et rationabiliter excusavit discipulos: tum quia 
corporaliter cum eis erat, tum quia rudes et nondum perfecte innovati essent, nec difficilia et nova sustinerent, 
ponendo ad idem tres similitudines, scilicet: de nuptiis et de sponso, de panno et vestimento, de utribus et 
vino (VCC, 143b).  |  -, Mostrà ... amaven] En aquest passatge, Corella ofereix una explicació de 
Mt 9, 15 que amplifica el comentari que presenta en aquest punt la VCC, que està pouat de sant Jeroni, 
Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I (PL 26, col. 0057A-B): «Unde ait: 
Numquid possunt filii nuptiarum seu sponsi, scilicet Christi Sponsi Ecclesiae, hoc est discipuli de me et 
Ecclesia per fidem geniti, jejunare, seu lugere, quamdiu cum illis est Sponsus?» (VCC, 143b). Notem que en 
l’ed. Rigollot no consta l’atribució d’aquest passatge a sant Jeroni, sinó que, per un error a l’hora d’interpretar 
la fórmula de tancament «secundum Hieronymum», se li atribueix l’autoria del text que el segueix.





apòstols, fills seus primogènits entre·ls altres. Y axí, ell, dolç y piadós Pare, no solament 
fills, mas fillets los nomenava. Afalagar los volia, no entristir ab dejunis tant com ab ell 
stiguessen. Y per ço diu que vendrien dies en la sua absència quand dejunarien, que fon 
quand en la sua mort y passió, y aprés la sua ascensió, dejunaren, y gran afflictió 
sentiren privats de la sua vista. Hi no solament dejunaren de vianda, mas de la vida, per 

a la qual és la vianda, que per glòria del seu nom y desig de la sua presència la dexaren.
Assigna altra causa lo Senyor per la condició dels seus dexebles: que no era 

convenient cosa que tantost en lo principi dejunassen hòmens peixcadors simples, 
idiotes. No fóra prudència carregar-los de dejunis, perquè la aspredat de vida los donàs 
occasió de apostatar de la religió apostòlica; quand més que per la pobretat ja 

dejunaven, la qual era tanta que no eren obligats a més dejunis, que ni podien observar 
la hora ni la qualitat y quantitat de viandes, segons les circumstàncies del dejuni.  Pasant 
per los forments, collien les spigues y les menjaven; en les sues mans les batien, allí les 
mollien, les pastaven y cohien.

Indiscreta penitència és carregar al penident càrrega que portar no la puga, y per ço 

respon lo Senyor ab dos acomodats exemples: de la vestidura vella, que·ls pedaços nous 
més la desonesten y squincen, y del vi novell, que·ls odres vells romp y squinça, y lo vi 
y los odres se perden; hon clarament demostra quina prudència hi modèstia deuen tenir 
los prelats y bisbes en mirar lo que manen, a qui y com ho manen. No acabaren 
perfetament los manaments hi consells evangèlichs los dexebles fins que, rebut lo Sant 

Sperit lo jorn de Penthacosta, foren axí calents en la amor divina que res no·ls fon 
diffícil, ab la sperança certa de anar a la presència del Senyor qui tant amaven.

Diu sant Jerònim: «És hun dejuni de sperança quand speram al- {110c} guna digna 
persona, perquè més dignament sia rebuda, hi axí los patriarques del Vell Testament 
dejunaven, sperant Jesús, Déu y home, rey Messies. Y aquest dejuni no era mester als 

dexebles, que miraven y ohien lo [qui] tant havien desijat los sants pares y profetes. És 
altre dejuni, que a penitència hi maceració de la carn se ordena, y dispon a contemplació 
al qui dejuna, retrahent la sua pensa de les carnals delectacions terrenes, perquè les 
spirituals atenga.»

Hi aquest dejuni no freturaven los dexebles, qui a tals delits carnals no atenien. Hi lo 

Senyor miraven y present contemplaven, y la sua presèntia y salutífera doctrina més en 
ells les il·lícites concupiscències refrenava que qualsevol aspredat y dejuni en los altres. 

 altres] alltres B. Seguim V.  |   ascensió] ascenció B. Seguim V.  |   acomodats] acomodas B. Seguim V.  |  vella] 
vellea V. Seguim B.  |   Penthacosta] Pentecosta B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   dexebles] 
dexeples B. Seguim V.

- Pasant ... cohien] El passatge de les espigues arrancades en dissabte pels deixebles per saciar la fam 
consta en Mt 12, 1-8; Mc 2, 23-28 i Lc 6, 1-5. Veg. també la mateixa al·lusió a aquest fet en la p. 446,7-8.  |  
12-13 Pasant ... forments] És a dir, passant per camps de blat.  |  - Diu ... atenga] Corella atribueix per error 
aquest fragment a sant Jeroni, a partir de la fórmula de tancament «secundum Hieronymum» que es refereix 
al passatge anterior del text llatí. L’ed. Rigollot coincideix en aquest error (Veg. nota p. 546,16-547,6).





Y per ço, no era decent cosa que dejunassen ni s’entrestisen tant com miraven lo Spòs 
ab la sua sposa Sgleya en corporal presència, ans era decent y rahonable ensemps se 
alegrassen de tan excel·lent y deífica vista. Y aquesta amor y alegria era de major mèrit 
que la corporal abstinència.

És hun altre dejuni qui procehix de contemplació plena y perfeta, semblant al dejuni 

que féu Moysés en la montanya: tant com l’ànima en contemplació és més elevada, tant 
de menys vianda és contenta. Y aquest dejuni no convenia als dexebles, fins que, rebut 
lo Sant Sperit, començaren nova manera de viure, y en dejunis, affliccions y abstinència 
passaren la vida fins al martiri. Diu lo Apòstol: «És la vida nostra en fam hi set, vigílies 
hi dejunis.»

[12. DE  L’ABSÈNCIA DEL SENYOR]

Diu Beda: «Lo plorar en la absència del Senyor no solament ho devem entendre aprés 
de la mort, resurrectió y ascensió sua, mas ans de la sua venguda; los sants, patriarques, 
reys y profetes lo seu adveniment ploraren, jamecaren y sospiraren, y de present los 
sants verdaders ab lo Apòstol desigen que, liberts dels miserables còssors, a ell, rey 
Messies, Déu y home, puguen veure. Aquest plor hun poch cessà en los apòstols aquell 

breu temps que ab lo Sen- {110d} yor stigueren.»
Al seny tropològich, quand per la culpa nostra l’espòs Jesús, Déu hi Senyor nostre, se 

parteix de nosaltres, lavors ploram y dejunam de les spirituals viandes de la sua gràcia. 
Havem perdut l’espòs de la nostra ànima, y havem acollit lo diable; són lavors los dies 
nostres de plor, dolor y misèria.

 rahonable] rahonablament B. Seguim V.  |   procehix] proceheix B. Seguim V.  |   montanya] montayna B. 
Seguim V.  |   Sant] Sanct B. Seguim V.  |   los] la V. Seguim B.  |   còssors] còsors B. Seguim V.

- És ... dejunis] 2Co 11, 27: In labore et aerumna, in vigiliis multis, in fame et siti, in jejuniis multis, in 
frigore et nuditate.

- És ... contenta] El dejuni de Moisés es narra en Dt 9, 9. Veg. altres referències a aquest dejuni   en les pp. 
422,19-423,5,  424,12-18 i 427,4-6.  |  - Y ... martiri] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «et tale 
jejunium non competebat discipulis, quia adhuc erant rudes et imperfecti. Sed prius debuerunt per charitatem 
Spiritus Sancti innovari, quod factum est in die Pentecostes, quando fuerunt per gratiam Spiritus Sancti 
innovati, et tunc debebant incipere novum modum vivendi» (VCC, 143b-144a).  |  - Diu ... dejunis] Corella 
tradueix en aquest punt aquest verset de sant Pau 2Co 11, 27, que forma part del fragment que en l’ed. 
Rigollot inicia el subcapítol dotzé de la VC, i que el traductor valencià omet: «Deinde subjungit: “Venient 
autem dies, scilicet passionis et ascensionis, cum auferetur ab eis Sponsus, corporali praesentia, et tunc 
jejunabunt, jejunio moeroris in humilitate tribulationis, et illi dies luctus erunt et doloris. Unde Apostolus: In 
fame et siti, et jejuniis multis.” Unde et Augustinus: “Quasi diceret: Tunc desolabuntur, et in moerore et luctu 
erunt, donec eis per Spiritum Sanctum gaudia et consolatoria retribuantur.”» (VCC, 144a). El passatge de sant 
Agustí omés pertany a Quaestionum evangeliorum libri duo, l.II, Quaestio XVIII (PL 35, cols. 1339-1340).  |  
- Diu ... stigueren] Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.II, c.V (PL 92, col. 0391B).





Diu sant Crisòstom: «Quand perdem l’espòs nostre per la mortal culpa, és mester que 
per cobrar-lo dejunem y macerem la carn nostra. Quand ell de nosaltres, no per culpa 
nostra, se lunya, y les sues consolacions nos amaga, perquè nostre desig y amor en 
major grau puge, devem lavors ab continus sospirs, desigs y làgremes treballar que 
torne, que·ns alegre hi aconsole, y tant com és ab nosaltres stigam aconsolats hi 

alegres.»

[13. DE  L’ESPÒS I L’ESPOSA,  ESPIRITUALMENT]

És la nostra ànima de Jesús, Déu y Senyor sposa, los thàlems del qual ella desija. Té 
totes les condicions que en l’espòs desijar se poden. És riquíssim: en altra manera no 
poria dotar la sposa; hi per ço diu en los Proverbis: «Ab mi són les riquees.» 
Sapientíssim, perquè los béns no dissipe; diu lo Apòstol: «En ell són tots los tresors de 

sapiència.» Més bell de tots los hòmens, perquè no desplàcia a la sposa; diu lo 
psalmista: «Gentil en la figura sobre tots los fills dels hòmens.» Generós y noble, perquè 
no·l menyspree; diu Salamó en los Proverbis: «Noble és lo seu spòs en les portes», que 
vol dir en presència de tot lo poble. Potentíssim, que algú no li puga noure; diu lo 
psalmista: «Senyorejarà de la una mar fins a l’altra, y del riu fins als térmens de la 

terra.» És bo sobre tots qui bondat tenen, perquè la sposa molt lo ame; diu ella en los 
Càntichs: «És elet entre mil lo que yo ame.»

De totes aquestes condicions, scrivint als juheus, diu lo Apòstol: «Ha’ns parlat Déu 
en son Fill, hon declara la excel·lència de la sua noblea; lo qual ha constituhit hereu 
universal de totes les sues riquees, hon se mostra dels béns la gran affluència; per lo 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   riquíssim] riquísim B. Seguim V.  |   ell] él B. Seguim V.  |   als] al VB. Esmenem 
la forma del determinant atenent a la concordança de nombre.

 Ab ... riquees] Pr 8, 18: Mecum sunt divitiae et gloria, opes superbae et justitia.  |  - En ... sapiència] Col 2, 3: 
In quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi.  |   Gentil ... hòmens] Sl 44, 3: Speciosus forma 
prae filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis; propterea benedixit te Deus in aeternum.  |   Noble ... 
portes] Pr 31, 23: Nobilis in portis vir ejus, quando sederit cum senatoribus terrae.  |  - Senyorejarà ... terra] 
Sl 71, 8: Et dominabitur a mari usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.  |   És ... ame] 
Ct 5, 10: Dilectus meus candidus et rubicundus; electus ex millibus.  |  -, Hans ... infinida] He 1, 2-3: 
novissime, diebus istis locutus est nobis in Filio, quem constituit haeredem universorum, per quem fecit et 
saecula: qui cum sit splendor gloriae, et figura substantiae ejus, portansque omnia verbo virtutis suae, 
purgationem peccatorum faciens, sedet ad dexteram majestatis in excelsis.

- Diu ... alegres] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge 
a sant Joan Crisòstom: «Igitur tenendus est sponsus, ne perdatur cibus; sed cum aufertur a nobis sponsus per 
mortale peccatum, tunc jejunandum est nobis per poenitentiae effectum et luctum. Quandoque etiam sponsus 
se subtrahit, ut avidius revocetur et fortius teneatur, et tunc continuis desideriis et suspiriis est revocandus; 
quia quamdiu sponsus nobiscum est et in laetitia sumus, nec jejunare nec lugere possumus» (VCC, 144a).  |  
 alegres] A continuació, Corella omet aquest passatge de sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum 
Lucam, l.V (PL 15, cols. 1641A-B): «Unde Ambrosius:  “Jejunant hi quibus abest Christus, qui bonorum 
meritorum copiis egent. At vero cui virtus sua voluntate sufficit, quia sua domo recipit Christum, convivium 
magnum exhibet: hoc est bonorum operum spirituale convivium, quo dives populus eget, pauper epulatur. 
Nemo tibi Christum potest auferre, nisi te illi ipse auferas; non te auferat jactantia tua, non te auferat 
arrogantia” haec Ambrosius» (VCC, 144a).





qual ha fet los setgles, hon declara la sua sapiència; lo qual és resplandor {111a} de 
glòria, hon descriu la sua elegant bellea; portant totes les coses en la virtut de la sua 
paraula, hon testifica la sua infinida potència; atorgant remissió de culpes, mostrant la 
sua bondat infinida.»

De tal Spòs la sposa, y fills de tal Spòs los dexebles, no és decent cosa que ploren en 

lo temps que·l Spòs ab ells viu, pratica y familiarment conversa.
Y devem atendre que·l Senyor alguna vegada Senyor, alguna vegada Pare, alguna 

vegada Spòs se nomena. Diu sant Gregori: «Quand vol que·l temen, Senyor; quand vol 
que l’honrren, Pare; quand vol que l’amen se diu Spòs nostre». Hi és aquest l’orde: de 
temor proceheix honor, y de honor amor. No·s pot fer que no ames al qui verdaderament 

y no ficta honrres.
Diu sant Bernat, y en persona del Senyor parla: «“Hon és la temor?, si yo só Senyor 

vostre; hon és la honor?, si yo só vostre Pare.” Però si diu “Yo só Spòs vostre”, pense 
que dirà: “Hon és l’amor que teniu a mi, Spòs de la vostra ànima?” Vol com a Senyor 
que·l temen, com a Pare que l’honrren, com a Spòs que l’amen. Però és l’amor principal 

en aquests actes, sens la qual la temor porta pena, y la honor no és accepta. És temor de 
catiu quand amor no l’acompanya, y la honor que amor no la guia no és honor, mas 
lagoteria. “A Déu honor e glòria”, canta la Sgleya, però lo Senyor no les accepta si ab 
sucre de amor no són càndides. Per si l’amor sola basta: amor per si y per amor de si és 
plaent a la magestat divina; ella és lo mèrit, ella és a si mateixa lo premi, per amar ama; 

ella és la causa, ella és lo effecte. Cosa de gran maravella: ella és fruyt, ella és l’arbre.»
Diu ell mateix sant Bernat: «Sposa del Senyor se diu l’ànima, perquè ab dons de les 

sues gràcies, que són les sues arres, la sposa; ab amor casta la porta al seu thàlem, y fa 
que sia fecunda de virtuts y bones obres.»

 sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   vostre] vestre B. Seguim V.  |  Pare] Para B. Seguim 
V.  |   lacompanya] l’acopanya B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

 A ... glòria] 1Tm 1, 17: Regi autem saeculorum immortali, invisibili, soli Deo honor et gloria in saecula 
saeculorum. Amen.

- Diu ... honrres] El passatge pertany en realitat al pseudo-Gregori Magne (Robert de Tombelaine), 
Expositio super Cantica canticorum, Prooemium (PL , col. 0476A).  |  - No·s ... honrres] Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 144a).  |  - Diu ... larbre] Sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica 
canticorum, sermó LXXXIII: Qualiter anima, quantumcunque vitiis corrupta, adhuc per amorem castum et 
sanctum potest redire ad similitudinem sponsi, id est Christi (PL 183, cols. 1183A-B).  |  - y ... lagoteria] 
Corella tradueix de manera rimada aquest passatge, la qual cosa li confereix un caràcter proverbial. Cfr. amb 
el text llatí: «Et qui de amore non venit honor, non honor, sed adulatio est» (VCC, 144a).  |   per ... ama] Veg. 
el mateix motiu en la p. 39,11-12.  |  - Diu ... obres] El passatge, que no hem localitzat en sant Bernat de 
Claravall, es pot resseguir en Pere Comèstor, Sermones, sermó XXIX: In festo assumptionis B. Virginis 
Mariae (PL 198, col. 1784D) i en Hug de sant Víctor, De amore Sposi ad Sponsam (PL 176, col. 0987C).  |  
 obres] Corella omet a continuació la segona semblança a què recorre Jesús per excusar davant dels fariseus 
l’absència de dejuni dels seus deixebles (Mt 9, 16). El passatge, que constitueix el subapartat catorzé de l’ed. 
Rigollot («Christus ponit secundam similitudinem, de commissura vestimenti»), és el que segueix: «Deinde 
ponit secundam similitudinem: quia, nemo, sapiens et secrete operans assumit, vel immittit, et inserit veteri 
vestimento assumentum, vel, commissuram, id est particulam seu supplementum, panni rudis, scilicet 
nondum usitati: quia in novitate est spissior et rudior. Novum enim, tollit plenitudinem, id est, uniformitatem, 





[14. DELS ENSENYAMENTS DE LES SEMBLANCES DEL SENYOR]

De aquesta història evangèlica, y de les similituds que excusant los dexebles lo 
Senyor portà, devem pendre exemple, per aquells qui novament a la santa religió cristia- 
{111b} na vénen, que benignament los contractem, no·ls carreguem en dejunis y 
aspredat de penitència. Y, per lo semblant, als qui en les religions entren no devem 
tantost manar-los coses diffícils, perquè atràs no tornen, que en qualsevol art que 

humanament se pot apendre no és mester que en les coses difícils tinga lo seu principi; 
aprés, la consuetud y pràtica fa que los treballs y càrregues sien laugeres.

De aquesta benigne història se deu recordar lo papa, los prelats y bisbes, quand 
decretals, constitucions y retgles ordenen; hi los confessors, en les penitències, que per 
exemple del Senyor pensen que val més donar laugera penitència que tol·lerar hi 

complir se puga, que no greu y pesada que lo pecador la lance, hi per la gravitat de la 
temporal pena romanga més carregat de la culpa, hi de la eterna pena. Quand és millor 
la penitència laugera alegrament complida que la greu y pesada que forçadament se 
porta! Per lo semblant, en los decrets, decretals, constitucions y retgles, tostemps la 
pietat y misericòrdia deu ésser sobre la rigor de justícia.

ORACIÓ

Senyor Jesús, qui per la tua pietat en moltes maneres me crides: humilment te 
suplique ab la tua divina inspiració lo meu cor encengues, que a tu, Déu meu, segueixca, 
hi alguna cosa de la tua amor no m’aparte; hi fes-me gràcia que de affections santes, 
cogitacions bones, obres justes a tu serveixca, y ab gran devoció y alegria a tu, Senyor, 

 santa] sancta B. Seguim V.  |   no] nos B. Seguim V.  |   constitucions] constituicions B. Seguim V.  |  penitències] 
penitèncie B. Seguim V.  |   pecador] peccador B. Seguim V.  |   serveixca] servexca B. Seguim V.

seu pulchritudinem, a vestimento, et facit difformitatem, et propter pondus suum rumpit vetus, et facit in eo 
scissuram seu rupturam majorem. Commissura quippe idem est quod junctura, seu particula quae mittitur 
cum alia: dicta a con, id est simul, et mittere, quasi simul mittere: illa enim quae conjunguntur simul 
mittuntur» (VCC, 144b). A partir d’aquest punt, la numeració dels subcapítols de la nostra edició deixa de 
coincidir amb la de l’ed. Rigollot.
 Dels ... Senyor] Corella omet a continuació aquest passatge del text llatí, que se centra en la tercera similitud 
(Mt 9, 17), i que coincideix amb la part inicial del subcapítol quinzé de l’ed. Rigollot («Ponit tertiam de vino 
et utribus»): «Deinde ponit tertiam similitudinem: quia nemo sapiens et discrete agens, mittit vinum novum in 
utres veteres, quia tunc est in ebullitione, et utres, propter vini fortitudinem, rumperentur, et vinum 
effunderetur; et nemo bibens vetus vinum statim vult novum, propter consuetum veteris usum. Sic a simili 
hominibus veteri consuetudine imbutis, et de novo conversis, non expedit statim gravem abstinentiam 
imponere: quia difficile est assueta relinquere» (VCC, 144b). En coherència amb la intervenció traductològica 
de l’escriptor valencià, proposem un títol nou per a l’apartat.  |   penitència] Om.: sed postea jejunarent cum 
essent magis solidati et innovati per Spiritum Sanctum» (VCC, 144b).  |  - que1 ... principi] Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 144b). Vegeu el mateix raonament expressat en la p. 124,16-19.  |   laugeres] A continuació 
Corella omet aquest passatge de sant Joan Crisòstom: «Unde Chrysostomus: “Hoc autem dixit, regulam dans 
suis discipulis, ut discipulos ex universo orbe terrarum cum mansuetudine suscipiant. Itaque neque nos omnia 
ab omnibus expectamus in prooemis, sed quemcumque possibilia sunt et velociter et ultra incedemus” haec 
Chrysostomus» (VCC, 144b-145a). Font no localitzada.  |   decretals] Lletres i constitucions dels antics papes 
en resposta de consultacions que els són adreçades (Faraudo, s.v. decretal).





dins la mia pensa convide. Y, puys tu, Senyor, vols misericòrdia més que sacrifici, y est 
vengut perquè·ls peccadors crides, atorga’m, benigne Senyor, que la tua misericòrdia en 
mi, pecador miserable, yo la experimente. Amén.

 peccadors] pecadors B. Seguim V.  |   pecador] peccador B. Seguim V.



DE  LA ELECTIÓ  DELS DOTZE  APÒSTOLS . CAPÍTOL XXXII

[1. COM  CRIST  VETLA EN  ORACIÓ  PER  ENSENYAR  LA MANERA  D’ORAR]

{111c} Aprés que·l Senyor hach cridat los dexebles, mirant que molts pobles lo 
seguien, apartà’s y pujà en la montanya. Sol volia fer oració per exemple nostre, perquè 
oració és quand la nostra pensa en alt se leva de les coses terrenes, y per ço ha mester 

repòs de corporal exercici. Aquest mont de Thabor és en lo pla de Galilea, en les faldes 
del qual se mostra lo loch hon Melchisedech vench a l’encontre al gran patriarcha 
Abraam tornant de la victòria; y més baix, al peu de la montanya, lo torrent de Cison 
corre. En aquest mont hi havia hun monestir de monges negres, que a l’archibisbe de 
Nazaret tenien obediència, de la qual ciutat dista la montanya dos legües.

Alguns opinen que pujà lo Senyor en altra montanya, situada sobre la mar de Galilea.
Y pasava tota la nit vetlant, fent oració no per a si, ni les coses de aquest món 

demanava, mas pregava en quant home a ell mateix, Déu, per nosaltres.
Alguna oració de Déu se nomena, quand pregam per les coses spirituals y justes; altra 

oració és de aquest món per les coses temporals y transitòries, y aquesta és del diable, si 

per sola cupiditat se presenta; alguna és tota del diable, quand algú per acabar los seus 
mals desigs prega.

Diu sant Ambròs: «Mira y atén què diu lo evangelista: “Era tota la nit tot sol orant en 
la montanya.” Què deus fer tu per la salut tua? Mira com lo Senyor per tu tota la nit 
prega; mira què deus fer quand preposes començar alguna bona obra, que·l Senyor en lo 

mont fent oració tota la nit passa, perquè delibera trametre los apòstols.»
Diu sant Ambròs: «Tot sol orava, e si no m’engane, no·m recorde que lo Senyor 

pregàs ensemps ab los apòstols; no podia participar alguna companyia humana en 
aquells divinals secrets que de la pensa del Senyor pregant procehien.»

 Cison] Sison B. Seguim V.  |   larchibisbe] l’archebisbe B. Seguim V.  |   Nazaret] Nazareth B. Seguim V.  |   a 
si] a ssi B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  recorde] recorda VB. 
Esmenem el vern atenent al sentit del passatge.

- mirant ... apartàs] Mt 5, 1: Videns autem Jesus turbas, ascendit in montem, et cum sedisset, accesserunt ad 
eum discipuli ejus.  |   pujà ... oració] Lc 6, 12: Factum est autem in illis diebus, exiit in montem orare, et erat 
pernoctans in oratione Dei. Mc 3, 13: Et ascendens in montem vocavit ad se quos voluit ipse: et venerunt ad 
eum.  |   Y ... oració] Lc 6, 12.

- Aquest ... victòria] Melquisedec, rei de Salem i sacerdot de Déu, va beneir Abram quan tornava de la 
batalla en què havia derrotat el rei Quedorlaómer d’Elam i els seus aliats. La trobada té lloc, segons 
Gn 14, 17, «a la vall de Xavé, que és la vall del Rei». Després de rebre la benedicció, Abram oferí a 
Melquisedec una desena part del botí guanyat en la batalla. Veg. també He 7, que segueix el text del Gènesi i 
desenvolupa una comparació entre el sacerdoci de Melquisedec i el de Jesucrist.  |  - Y ... nosaltres] Cfr. 
amb l’original llatí: «Et erat pernoctans in oratione Dei, non seculi; non pro se tanquam infirmus et indigens, 
sed pro nobis tanquam pius et clemens» (VCC, 145a).  |  - Diu ... apòstols] Sant Ambròs de Milà, 
Expositio evangelii secundum Lucam, l.V (PL 15, col. 1648A).  |   montanya] Om.: «Species tibi datur, forma 
praescribitur quam debes aemulari» (VCC, 145a).  |  - Diu ... procehien] Sant Ambròs de Milà, op. cit. En 
el text llatí de la VCC, aquest passatge de sant Ambròs apareix integrat en el fragment anterior de l’autor.





Diu sant Bernat: «Mira lo Senyor què mana: “Com faràs oració, entra en lo teu strado, 
y sobre tu tanca la porta.” Posà per obra lo que {111d} manar volia: sol en la montanya 
pregà; no solament dels pobles, mas fent oració dels apòstols se apartà. Y acostant-se a 
la mort, quand pregava, de tres privats seus apòstols volgué apartar-se.»

Diu sant Crisòstom: «Leva’t, donchs, y en la mijanit prega; stà lavors la tua ànima 

més líbera, més pura y per a pujar més laugera. Les tenebres porten silenci, y dins tu 
mateix te cloen y a làgremes te provoquen; no·t vexa vanaglòria, no supèrbia, ni la vista 
de coses mundanes. Axí com lo foch leva lo rovell del ferro, axí la nocturna oració les 
culpes; la calor de les concupiscències del dia, lo ros de la oració nocturna les refreda. 
Treballa, donchs, que la nit més al repòs de la ànima que del cors serveixca.»

Donchs, aquell qui pregant ab lo Senyor parla, calcigue la montanya dels seus pecats 
y vicis, y aparte’s del mundanal tumulto; y tot sol y en silenci ab lo Senyor parle, y 
primer lo seu cor que los seus labis parlen de aquell qui ab lo Senyor parlar desija. Y, 
per atényer consolacions divines, és mester que les solituds cerque, y dexe les humanes 
companyies.

És manifest exemple lo que·ns mostra lo amat dexeble Johan evangelista. Diu Beda: 
«És verdadera història del gloriós evangelista que en la illa de Pathmos per lo 
emperador Domicià fon condamnat a exili. Exellat de humana companyia, tingué 
familiar consorci dels àngels, ab los quals scriví lo Apocalipsi». Y per lo semblant de 
molts altres, qui en la solitud a grans perfections y divinals col·loquis pervingueren, los 

quals en la companyia dels hòmens no havien pogut atényer. Quand lo Senyor en solitud 
prega, de la vida contemplativa dóna exemple. Quand devalla de la montanya hi los 
pobles informa, hi·ls dóna vianda hi guareix les malalties, clarament nos mostra que 
segons loch y temps portem la una vida y l’altra, y que algú en contemplació tant no 

 montanya] montayna B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   Donchs] Donhs B. Seguim V.  |  
 companyies] companyes B. Seguim V.  |   companyia] companya B. Seguim V.  |   companyia] companya B. 
Seguim V.

- Com ... porta] Mt 6, 6: Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio, ora Patrem tuum 
in abscondito: et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.

- Diu ... apartar-se] Sant Bernat de Claravall, Sermones in Cantica canticorum, sermó XL: Quod intentio sit 
facies animae: quae sit ejus pulchritudo aut deformitas; quoe ejusdem solitudo et audicitia (PL 183, col. 
984A).  |  - Y ... apartar-se] Al·lusió a la pregària de Jesús a Getsemaní, en què s’aparta de Pere i dels dos 
fills de Zebedeu per orar en solitari (Mt 26, 36-46; Mc 14, 32-42; Lc 22, 39-46).  |   apartar-se]  Om.: «Ergo et 
tu fac similiter quando orare volueris» (VCC, 145a).  |  - Diu ... serveixca] Font no localitzada.  |  
 evangelista] Om.: «qui quantum in solitudine profecerit et lucratus sit, pene omnibus notum est. In Pathmos 
insulam exilio relegatus et consortio hominum destitutus, consolationem Angelorum promeruit, et 
Apocalypsim quam ei Dominus pro statu Ecclesiae praesentis, scilicet et futurae, revelare dignatus est, 
propria manu scripsit» (VCC, 145b).  |  16-19 Diu ... Apocalipsi] Beda el Venerable, Explanatio Apocalypsis, l.I, 
c.I, (PL 93, col. 0135B).  |   illa ... Pathmos] Petita illa grega del Dodecanés, a l’Egea, davant la costa de Cària, 
al S de Samos (GEC, s.v. Patmos).  |  - Quand ... laltra] Cfr. la traducció ampliada de Corella amb el text 
llatí: «quando docet, practicam vitam informat» (VCC, 145b).





s’eleve que de les necessitats del prohisme se oblide, ni tant en la amor del prohisme 
stiga que en Déu, per qui lo prohisme ama, no contemple.

Sant Ber- {112a} nat al present prepòsit excel·lent postil·la aquell acte hi paraules: 
quand lo gran patriarcha Abraam pujà per sacrificar son fill Ysaach en la montanya, 
dient: «Veniu, pugem en la montanya. Pugem a la casa del Déu [de] Jacob, perquè les 

sues carreres nos mostre.» Pugem en aquest mont, lo qual se nomena «que Déu hi 
mira»: mira les cogitacions, les affections y tots los nostres interiors actes, les 
tribulacions, solicituds y penes nostres. Pugem-hi ab l’ase, lo nostre cors carregat de 
nostres misèries. «Sperau ací –dix Abraam–, que lo fadrí hi yo tornarem a vosaltres.» 
Devem tornar ab lo fadrí, que és la puritat de nostra intel·ligència, quand devallam de la 

contemplació o studi de la Sacra Scriptura.

[2. COM  AL MATÍ ELEGÍ  ELS DOTZE  APÒSTOLS]

Hi seguint la història evangèlica, fent oració lo Senyor era ja la nit passada, y vengut 
lo dia, cridà los dexebles, que podia ser que dormissen. Hi de tots ne elegí dotze en 
apòstols, que fossen més principals entre·ls altres, los quals specialment volia trametre a 
pricar lo seu Regne; apòstol «tramés» significa. Primerament, los cridà per dexebles; ara 

fa electió d’ells en apòstols.
Considerem quand la oració del Senyor és larga volent elegir los apòstols, donant a 

nosaltres exemple com devem elegir los prelats en la santa Esgleya: no per affections 
carnals ni terrenes, mas precedents oracions devotes, sol per instint de la divina gràcia.

 Sant] Sanct B. Seguim V.  |  aquell] aquel B. Seguim V.  |   Pugem] Pugen B. Seguim V.  |   Pugem] Pugen B. 
Seguim V.  |   pricar] preÿcar B. Seguim V.  |  significa] sinnifica B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.

- Veniu ... mostre] Is 2, 3: Et ibunt populi multi, et dicent: Venite, et ascendamus ad montem Domini, et ad 
domum Dei Jacob; et docebit nos vias suas, et ambulabimus in semitis ejus, quia de Sion exibit lex, et verbum 
Domini de Jerusalem.  |   Sperau ... vosaltres] Gn 22, 5: dixitque ad pueros suos: Expectate hic cum asino: ego et 
puer illuc usque properantes, postquam adoraverimus, revertemur ad vos.  |  - y ... apòstols] Lc 6, 13: Et 
cum dies factus esset, vocavit discipulos suos: et elegit duodecim ex ipsis (quos et apostolos nominavit).

 contemple] A continuació, Corella omet aquest passatge de  sant Anselm de Canterbury, Liber meditationum 
et orationum, Meditatio prima: De humanae conditionis dignitate et miseria (PL 158, col. 0717A-B): «Unde 
Anselmus: “Regnum Dei praedicando diebus cum populo commoratur, et confluentes turbas miraculis et 
verbis aedificat; noctibus montem frequentans, orationibus vacat, admonens pro congruentia temporis nunc 
proximis inter quos vivimus, verbis et exemplis pro modulo nostro vitae viam demonstrare, nunc solitudinem 
mentis adeuntes, et virtutum montem ascendentes dulcedini supernae contemplationis inhiare, et intentionem 
nostram infatigabili affectu ad superna dirigere”» (VCC, 145b).  |  - Sant ... Scriptura] Pseudo-Bernat de 
Claravall (Guillem Abat), Sancti Theoderici prope remos, postea monachi signiacensis Tractatus de 
contemplando Deo, c.I: Anima Deum amans se a terrenis et vitiis purgatam sursum elevari rogat (PL 184, 
cols. 0367A-B).  |  - Pugem-hi ... Scriptura] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Curae, 
sollicitudines, anxietates, poenae, expectate hic cum asino corpore isto, donec ego cum puero, id est 
intelligentia, usque illuc properantes revertamur ad vos. Revertemur enim ad vos, et heu! revertemur quam 
cito» (VCC, 146a).  |  - Considerem ... gràcia] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: 
«Considera hic, quod Christus Apostolos electurus orabat prolixe: quia erat pernoctans in oratione; et sic 
diutina et nocturna oratione praehabita, elegit Apostolos, per hoc ostendens quod promotioni praelatorum in 
Ecclesia Dei debent orationes devotae praemitti: et quod ipsi per devotas orationes, et non per inductiones et 
promissiones sunt eligendi» (VCC, 146a).





Diu la Glosa: «Aprés que·l Senyor en oració tota la nit havia passada, stant en la 
montanya cridà los dexebles, hi los que volgué elegí en apòstols, mostrant que no per 
los seus mèrits los elegia, mas per la divina gràcia, y per lo inexcrutable juhí de la 
predestinació eterna. Y per ço, en altre loch del sagrat evangeli los parla, dient: “No 
m’haveu elegit vosaltres, ans yo he fet electió de vosaltres.”» La divina gràcia sola és 

aquella que deu elegir los prelats en la santa Sgleya, no sguard algú de altres intercessós, 
no amors carnals, parenteles ni pecúnies, no affections algunes humanes. Y miram lo 
contrari, en gran of- {112b} fensa de la magestat divina, detriment de la sacrosanta fe 
cathòlica, vergonya y opprobri de la religió cristiana, menyspreu del sagrat evangeli.

Volgué lo Senyor en lo mont elegir los dotze apòstols, per mostrar que los bisbes, qui 

als apòstols succeheixen, són en lo superior loch de la santa Sgleya. En lo latí, bisbe 
episcopus se nomena; epi vol dir «sobre» en lengua grega; scopon vol dir «entenció» o 
«entendre»: que entenga lo bisbe, y pense y mire sobre les ovelles, y que treballe de 
portar-les sobre la montanya, donant-los pastura de celestial vianda. Però és gran dolor 
dels que huy presedeixen, que són més ignorants y més baixos que·ls altres, y ni a si ni 

als altres aprofiten, y lo nom de prelats y no les obres tenen.

[3. COM  EL  NÚMERO DOTZE ÉS EN MOLTES FIGURES]

Fon en moltes figures figurat lo nombre dels apòstols. La primera, per los dotze 
patriarques, spiritualment per la sua pricació engendrant los fills en la santa Sgleya. La 
segona, per les dotze fonts en lo desert de Helim, regant hi fecundant hi fent germinar la 

 montanya] montayna B. Seguim V.  |   miram] miran B. Seguim V.  |   sacrosanta] sacrosancta B. Seguim V.  |  
 cathòlica] tathòlica B. Seguim V.  |   treballe] traballe B. Seguim V.  |   pricació] preÿcació B. Seguim V.

- No ... vosaltres2] Jn 15, 16: Non vos me elegistis, sed ego elegi vos, et posui vos ut eatis, et fructum 
afferatis, et fructus vester maneat: ut quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, det vobis.

- Diu ... vosaltres2] Anselm de Laon, Glossa ordinaria, sobre Lc 6, 13 (PL 114, col. 0261B-C).  |  - mas ... 
eterna] Cfr. amb el text llatí: «sed divinae erat dignationis et gratiae» (VCC, 146a).  |  - La ... evangeli] Cfr. 
amb el text llatí la traducció de Corella, que omet la referència a Sl 103, 8: «ergo humanum studium, ut 
precum humanarum, pecuniae, quaestus, generis, et hujusmodi excludit Dominus ab electione praelati, ut in 
ea currat sola gratia divina, propter quam tantum et per quam debet quis eligi. Unde in Psalmista: Ascendunt 
montes, et descendunt campi in locum, scilicet praelationis, quem fundasti eis, non pecunia, non carnalis 
affectus; sed sola gratia et electio canonica, quae hodie ad perniciem Ecclesiae multipliciter corrumpitur, non 
sine magna Dei offensa» (VCC, 146a).  |   donant-los ... vianda] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 146a).  |   Fon 
... apòstols] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Sicut autem in vocatione fuit commendatio 
gratiae, sic in numero congruentia figurae: nam duodenarius Apostolorum numerus in multis est figuratus» 
(VCC, 146a).  |  17-18 La ... Sgleya] El nom dels dotze fills de Jacob, caps de les dotze tribus d’Israel i 
considerats patriarques, es pot consultar en Gn 35, 22-26. Veg. també Gn 29, 31-30, 24; 49, 1-28.  |  - La ... 
doctrina] Cfr. amb el text llatí: «Secundo, XII viventes fontes in Helym; doctrinis suis Ecclesiam et mundum 
irrigando» (VCC, 146a). De les dotze fonts que Moisés troba a Elim durant la marxa pel desert dóna compte 
Ex 15, 27.





santa Sgleya, y donant a beure aygua de vida en la sua evangèlica doctrina. La terça, per 
les dotze pedres, de les quals en lo desert hun altar fabricaren e·lls de continu oferien a 
Déu odorant sacrifici. La quarta, per los dotze vedells sacrificats sobre lo altar de les 
dotze pedres, qui foren ells mateixs apòstols sacrificats en lo martiri. Quintament, per 
los dotze pans de preposició que sobre lo altar staven, donant refectió spiritual a les 

cristianes ànimes. Sisenament, per les dotze pedres precioses en la sacerdotal vestidura, 
ornant hi decorant la Sgleya de exemples de vida hi doctrina.

Setenament, per los dotze capitans dels dotze tribs y prínceps, qui en la terra de 
promissió celestial, eterna, lo poble cristià guihen, endrecen y porten. Huytenament, per 
los dotze exploradors que tramés Moysés que la terra explorassen; han primer que 

nosaltres cercat, explorat y trobat la celestial pàtria. Novenament, per les dotze pedres 
que ma- {112c} nà Josué traure de les jordanes aygües; han menyspreat los apòstols la 
fluxibilitat dels mundanals béns transitoris. Deenament, per altres dotze pedres que 
manà Josué que dins lo riu posassen; fora de les aygües dels béns de aquest [món] 
vixqueren los apòstols, hi dins les aygües de tribulacions y penes, fins acceptar la mort, 

se acabuçaren.

 santa] sancta B. Seguim V.  |   de les] dels V. Seguim B.

-, La ... sacrifici] Cfr. amb el text llatí, que presenta aquesta figura en huité lloc: «Octavo, XII lapides 
altaris; Christi sacrificium in se portando» (VCC, 146a). Segons Ex 24, 4, durant la celebració conclusiva de 
l’aliança Moisés dedicà un altar a Déu amb dotze pedres plantades, en representació de les dotze tribus 
d’Israel.  |  - La ... martiri] Cfr. amb el text llatí, en què aquesta figura ocupa el nové lloc: «Nono, XII vituli 
Domino immolati; pro Christo martyrium sustinendo» (VCC, 146a). Ex 24, 5 dóna compte de la immolació 
de vedells en holocaust per part de joves israelites, però no en determina el nombre exacte.  |  - Quintament 
... ànimes] Cfr. amb el text llatí, que presenta aquesta figura en quart lloc: «Quarto, XII panes supra mensam 
propositionis; animas verbo vitae reficiendo» (VCC, 146a). Sobre els dotze pans de l’ofrena prescrits pel 
Senyor a Moisés, veg. Lv 24, 5-9; i Ex 25, 30, que no fa menció expressa del nombre de pans.  |  
- Sisenament ... doctrina] Cfr. amb el text llatí, que situa aquesta figura en tercer lloc: «Tertio, xii lapides in 
veste pontificali; exemplis sanctis Ecclesiam adornando» (VCC, 146a). Segons Ex 28, 9-12, l’efod, una peça 
de roba dels vestits del gran sacerdot, duia dos pedres d’ònix amb el nom de les dotze tribus d’Israel. Damunt 
l’efod hi havia la bossa pectoral, guarnida amb dotze pedres precioses, en què es gravaven també els noms de 
les dotze tribus (Ex 28, 17-21).  |  - Setenament ... porten] El text llatí ofereix aquesta figura en cinqué lloc: 
«Quinto, XII principes tribuum; praecepta salutaria promulgando, et Ecclesiam salubriter gubernando» (VCC, 
146a). Segons podem llegir en Gn 25, 12-16, d’Ismael, fill d’Abraham, va tindre dotze fills, cadascun dels 
quals va ser cap d’una tribu. El nom dels descendents d’Ismael es pot llegir també en 1Cr 1, 29-31.  |  
- Huytenament ... pàtria] Cfr. amb el text llatí, en què aquesta figura ocupa el sisé lloc: «Sexto, XII 
exploratores terrae promissionis; futuram vitam per contemplationem inquirendo, et postea devotis 
annuntiando» (VCC, 146a). Per manament de Déu, Moisés va trametre a Canaan dozte exploradors, un en 
representació de cada tribu, per tal que l’informaren de les característiques del país, segons narra Nm 13, 1-
33.  |  - Novenament ... transitoris] Cfr. amb el text llatí, que situa en seté lloc aquesta figura: «Septimo, XII 
lapides de Jordane sublati; mundi fluxum contemnendo» (VCC, 146a). Després de travessar el Jordà, Josué 
féu extraure dotze pedres del riu, una per cada una de les tribus d’Israel, per a erigir un monument 
commemoratiu (Js 4, 1-8).  |  - Deenament ... acabuçaren] Aquesta desena figura constitueix una addició 
de Corella (Cfr. amb VCC, 146a). Després de l’extracció de les dotze pedres commemoratives, Josué va 
ordenar dipositar altres dotze pedres dins del Jordà, en el mateix lloc on s’havien aturat els sacerdots que 
portaven l’arca de l’aliança (Js 4, 9).





Onzenament, per los dotze bous de metall que la gran conqua, que «Mar» se nomena, 
a l’entrada del temple sostenien; han sostengut los apòstols per la sua pricació les 
aygües del batisme. Dotzenament, per los dotze leons sobre los quals la cadira de 
Salamó stava; seran assessors los apòstols, aprovant en la vall de Josafat la última 
sentència. Tretzenament, per les dotze portes que en la ciutat profètica Ezechiel mirava; 

foren portes de Parahís los apòstols per la potestat de absoldre. Quatorzenament, per los 
dotze profetes, denunciant a la Sgleya fins a la fi los sdevenidors misteris. 
Quinsenament, per les dotze hores del dia, ordenant tota la vida cristiana.

Setzenament, per les dotze steles de la corona de la sposa, enbellint tota la santa 
Sgleya per miraculoses obres. Desetenament, per los fonaments de pedres fines que la 

ciutat de Jerusalem santa sostenen; sostengueren los apòstols la santa Esgleya que·l 
Senyor los havia acomanada. Dihuytenament, per los dotze àngels sobre les dotze portes 
de la ciutat santa; han guardat y guarden les portes de la sancta Sgleya los gloriosos 
apòstols. Denovenament, per los dotze fruyts de l’arbre de vida, qui stà plantat prop les 

 sostengut] sostegut B. Seguim V.  |  pricació] preÿcació B. Seguim V.  |   Tretzenament] Trezenament B. Seguim 
V.  |   enbellint] embellint B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |  santa] sancta B. Seguim V.  |   santa] 
sancta B. Seguim V.

-, Onzenament ... batisme] Cfr. amb el text llatí, que dóna compte d’aquesta figura en desé lloc: 
«Decimo, XII boves sub mari aeneo; Baptismi gratiam praedicando et ministrando» (Cfr. amb VCC, 146a). La 
descripció del «Mar» del temple de Salomó, amb tots els seus detalls, es pot llegir en 1Re 7, 23-26 i 2Cr 4, 2-
5.  |  - Dotzenament ... sentència] En el text llatí, aquesta figura ocupa l’onzé lloc: «Undecimo, XII leunculi 
in throno Salomonis; tyrannos mundi vincendo, et obstinatos comminatione poenarum inferni terrendo» 
(VCC, 146a). El tron de Salomó, fet d’ivori recobert d’or fi, és descrit amb tota la seua fastuositat en 1Re 10, 
18-20 i 2Cr 9, 17-19.  Els dotze lleonets decoraven els sis graons que permetien l’accés al tron.  |  
- Tretzenament ... absoldre] Cfr. amb el text llatí, que desenvolupa aquesta figura en catorzé lloc: 
«Quartodecimo, XII portae civitatis; potestate clavium regnum coelorum aperiendo» (VCC, 146b). Segons 
Ez 48, 30-31, la ciutat de Jerusalem disposava de dotze portes, cadascuna de les quals portava el nom d’una 
tribu d’Israel. Les dotze entrades es distribuïen entre els quatre murs, a raó de tres portes a cada mur. Veg. 
també la menció que en fa Ap 21, 12-13.  |  - Quatorzenament ... misteris] Aquesta figura apareix en dotzé 
lloc en el text llatí: «Duodecimo, XII Prophetae; de futuro tempore Ecclesiam admonendo» (VCC, 146a). Es 
refereix ací la VCC als anomenats dotze profetes menors: Amós, Ageu, Osees, Joel, Malaquies, Sofonies, 
Nahum, Jonàs, Habacuc, Miquees, Abdies i Zacaries. Notem que la consideració de menors no està 
relacionada amb una minva en la potestat profètica, sinó amb la brevetat de les seues profecies, en oposició a 
l’extensió més significativa que presenten els llibres dels «profetes majors»: Isaïes, Jeremies, Ezequiel i 
Daniel.  |   Quinsenament ... cristiana] Cfr. amb el text llatí, que dóna compte d’aquesta figura en el lloc tretzé: 
«Tredecimo, XII horae diei; vitae Christianae tempora ordinando» (VCC, 146a-b).  |  - Setzenament ... obres] 
La posició que ocupa aquesta figura en la traducció de Corella és coincident amb  l’ordre en què apareix en la 
VCC. Una de les visions que integren l’Apocalipsi dóna compte d’una dona propera al part «que tenia el sol 
per vestit, amb la lluna davall dels peus, i duia al cap una corona de dotze estrelles (Ap 12, 1). La tradició 
patrística, litúrgica i iconogràfica ha identificat aquesta dona amb la Mare de Déu, i les dotze estrelles de la 
corona amb els patriarques i els apòstols.  |  - Desetenament ... acomanada] Cfr. amb el text llatí, que 
presenta aquesta figura en quinzé lloc: «Quintodecimo, XII fundamenta civitatis; Ecclesiam meritis et 
precibus sustentando» (VCC, 146b). Aquesta figura es basa la descripció de la Jerusalem celestial que ofereix 
Ap 21, 14: «La muralla de la ciutatreposava damunt d’un fonament de dotze pedres que duien els noms dels 
dotze apòstols de l’Anyell».  |  - Dihuytenament ... apòstols] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 146b) basada 
en Ap 21, 12: «Tenia una muralla gran i alta, amb dotze portes, i a les portes hi havia dotze àngels i dotze 
noms gravats, que són els noms de les dotze tribus d’Israel». Veg. també p. 558,3-4 i la nota que l’explica.  |  
-, Denovenament ... apòstols] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 146b) que pren fonament en Ap 22, 1-2: 
«L’àngel em va mostrar també el riu de l’aigua de la vida, transparent com el cristall, que naixia del tron de 
Déu i de l’Anyell. Al mig de la plaça de la ciutat, amb el riu a banda i banda, hi ha l’arbre de la vida, que fa 
fruit dotze vegades; cada mes dóna el seu fruit, i les seues fulles serveixen per a curar tots els pobles». 





lúcides y crestal·lines aygües, qui dóna cada mes fruyta; fruyts de vida legim, ohim hi 
scoltam cada mes, cada dia y cada hora dels gloriosos apòstols. Vintenament, per los 
dotze cofins plens de celestial vianda, la qual en ells romania aprés que eren contents hi 
plens los pobles.

Diu Beda: «Aquest nombre de dotze no és sens gran misteri. {112d} Tres vegades 

quatre lo nombre de dotze acaben: per los dotze apòstols la fe de la santa Trinitat per les 
quatre parts del món fon publicada, hi axí, insignida tota la terra de quatre cantons de la 
pedra Jesús, la qual los apòstols en la sua pricació portaven. Hi de la ciutat santa que del 
cel devallà legim en lo Apocalipsi que a l’orient tenia tres portes, y tres al migjorn, y 
tres a ponent, y tres a tremontana, en figura que pricant los apòstols hi los successors de 

aquells lo sagrat evangeli en la fe de la Trinitat santa per tot lo món se devien stendre.»
Diu sant Jerònim: «Volgué lo Senyor que fossen dotze, perquè dos vegades sis acaben 

lo nombre de dotze, lo qual nombre senari és perfet entre·ls nombres, significant que 
aquells qui tenen la vida apostòlica han mester perfectió de vida hi doctrina, de vida 
activa hi contemplativa.»

[4. DELS NOMS DELS APÒSTOLS I  DE LES RAONS DE  L’ELECCIÓ  DE 
JUDES]

Hi són aquests los noms dels dotze apòstols: Simó, qui aprés fon nomenat Pere; 
Andreu, son germà; Jaume hi Johan, fills de Zebedeu; Felip hi Berthomeu; Thomàs hi 

 scoltam] escoltam B. Seguim V.  |  cada mes] om. B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   pricació] 
preÿcació B. Seguim V.  |  santa] sancta B. Seguim V.  |   pricant] preÿcant B. Seguim V.  |   santa] sancta B. 
Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- a ... tremontana] Ap 21, 13: ab oriente portae tres, et ab aquilone portae tres, et ab austro portae tres, et 
ab occasu portae tres.  |  -, Simó ... mestre] Lc 6, 14-16: Simonem, quem cognominavit Petrum, et 
Andream fratrem ejus, Jacobum, et Joannem, Philippum, et Bartholomaeum, Matthaeum, et Thomam, 
Jacobum Alphaei, et Simonem, qui vocatur Zelotes, et Judam Jacobi, et Judam Iscariotem, qui fuit proditor. 
Mt 10, 2-4: Duodecim autem Apostolorum nomina sunt haec. Primus, Simon, qui dicitur Petrus: et Andreas 
frater ejus, Jacobus Zebedaei, et Joannes frater ejus, Philippus, et Bartholomaeus, Thomas, et Matthaeus 
publicanus, Jacobus Alphaei, et Thaddaeus, Simon Chananaeus, et Judas Iscariotes, qui et tradidit eum.

- Vintenament ... pobles] En aquesta última figura, que tampoc no consta en el text llatí (cfr. amb VCC, 
146b), Corella remet a la primera multiplicació dels pans, en què Jesús, a partir de cinc pans i dos peixos, 
aconseguí alimentar miraculosament una multitud de més de cinc mil persones, i encara van sobrar dotze 
cistelles plenes d’aliments (Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Lc 9, 10-17; Jn 6, 1-13).  |  - Diu ... stendre] Beda el 
Venerable, In Marci evangelium expositio, l.I,  c.III (PL 92, cols. 0159A-B).  |   misteri] Om.: «ut scilicet 
mundi salutem, quam verbo praedicarent, suo quoque numero commendarent» (VCC, 146b).  |   insignida] 
Adornada, feta insigne per alguna qualitat honrosa (DCVB, s.v. insignir).  |  - de2 ... portaven] Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 146b).  |  - Diu ... contemplativa] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que 
omet la part inicial del passatge: «Fecit ut essent duodecim, ut sint ipsi super sedes duodecim, judicantes 
duodecim tribus Israel [Mt 19, 28]. Vel cum duodenarius constet ex duplici senario, qui est numerus 
perfectionis, significare voluit quod duplex perfectio, scilicet vitse et scientiae, sive operis et sermonis, debet 
esse in his qui habent Apostolicum officium» (VCC, 146b). El passatge atribuïble a Pseudo-Jeroni 
(Cummeanus), Commentarius in evangelium secundum Marcum, c.III (PL 30, cols. 0599C-0600A) coincideix 
amb el fragment omés per Corella.  |   Zebedeu] Om.: «imposuit his duobus nomina Boanerges, id est, filii 
tonitrui; quia saepe audierunt terrificam vocem, et tonitruum Patris per nubem de Filio tonantis» (VCC, 
146b).





Matheu lo publicà, y Jaume, fill de Alfeu, lo qual Jaume Just se nomenà per la santedat 
de vida, y Jaume menor, perquè lo Senyor lo cridà aprés de l’altre Jaume. Aquest menor 
Jaume, germà del Senyor li deyen per la gran semblança que tenia ab lo Senyor en la 
figura. Y Simó, natural de la vila de Chanà de Galilea, y Judas Thadeu, qui eren 
germans del menor Jaume, y cosins germans del Senyor, fills de Maria, qui Maria 

Jacobi se nomena. Y Judas Scharioth, qui féu la tració nefandíssima, trahint son Déu, 
Senyor y mestre. Era bo quand pres la dignitat apostòlica; perdé’s per la miserable 
avarícia, y fon complida la profecia del psalmista: que lo Senyor devia ésser trahit per 
hun dexeble. Tenim exemple que algú no s’altere, si en la sua congregació algun mal 
entre·ls bons habita.

Diu sant Agostí: «No gose presumir que sia millor la mia casa que la congregació 
apostòlica, que no y puga viure algú {113a} semblant a Judes.»

Diu ell mateix sanct Agostí: «És infinida la bondat divina, que de la malícia de Judes 
pogué acabar la redempció nostra, y donar exemple a nosaltres de tol·lerar los mals en 
la santa Sgleya.»

Diu sant Ambròs: «Elegí a Judes per mostrar que la veritat de la fe cathòlica los 
ministres mals no la poden corrompre. Ha volgut que l’apòstol lo desempare, lo amich 
lo traheixca, perquè tu no t’alteres, si los amichs y aquells de qui fies la mort te 
procuren, y en la tua prudència no fies.»

Diu Theòfil: «En Judes podem apendre que·l Senyor algú no lança per sdevenidora 

culpa.»

 sanct] sant B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- y ... dexeble] Al·lusió a Sl 40(41), 10: Etenim homo pacis meae, in quo speravi, qui edebat panes meos 
magnificavit super me supplantationem. Cfr. amb Psalteri: «E certament lo home que ab mi habitava 
pacíficament, en qui yo sperava, lo qual menjava de la mia vianda, executa sobre mi magnífica tració (López 
Quiles, 1985: 64).

 Galilea] Om.: «qui et Zelotes vocatur, Cana enim zelus, et Cananaeus zelotes, id est, aemulator dicitur» 
(VCC, 146b).  |  3-5 y ... nomena] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Thaddaeum similiter fratrem 
ejus, qui et Judas Jacobi scilicet frater, est vocatus» (VCC, 146b).  |   Scharioth] Om.: «a Scharioth vico 
Judaeae, in quo ortus est, sic nominatus» (VCC, 146b).  |  - Era ... avarícia] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
146b).  |  - Diu ... Judes] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que afegeix la glossa explicativa 
final: «Unde Augustinus: “Non audeo mihi arrogare, quod domus mea sit melior coetu Apostolorum”.» El 
passatge pertany a sant Agustí, Epistolae secundum ordinem temporum nunc primum dispositae, et quatuor in 
classes digestae, secunda classis, epístola LXXVII (PL 33, cols. 271-272).  |  - Diu ... Sgleya] Sant 
Agustí, Ad Marcellinum de Civitate Dei contra paganos, l.XVIII, c.XLIX: De indiscreta multiplicatione 
Ecclesiae, qua in hoc saeculo multi reprobi miscentur electis (PL 41, col. 611).  |  - Diu ... fies] Sant 
Ambròs de Milà, Expositio evangelio secundum Lucam, l.V (PL 15, cols. 1648B-C).  |  - Diu ... culpa] Cfr. 
amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de Teofilacte d’Àcrida, que no 
hem aconseguit localitzar: «Item, secundum Theophilum, ut discamus quod Deus non repellit aliquem propter 
futuram malitiam; sed propter praesentem virtutem dignum habet» (VCC, 146b).





Nomenà lo Senyor per noms propis los apòstols, perquè fossen distincts y coneguts 
dels qui apòstols falsament se nomenen. Elegí lo Senyor aquests hòmens pobres, humils, 
ignorants, idiotes per les causes que ja havem dit en los precedents capítols.

[5. DEL  MOTIU PER  QUÈ CRIST SOVINT PREFERÍ  LA MUNTANYA]

Pujà, donchs, lo Senyor en la montanya, perquè en repòs fes oració apartat dels 
pobles, y familiarment elegís los apòstols, y per mostrar que·n la altitud dels consells 

evangèlichs, en los quals no obligà a la gent comuna, lo devien seguir los seus dexebles. 
Y per ço pujà en la montanya, perquè excel·lents són los manaments que·ls donà, y de 
vida més perfeta que no aquells que en lo mont de Sinaí donà al judaich poble. Y mostra 
que és aquell mateix Déu qui donà lavors la Ley y ara lo evangeli, però ara ell en 
persona, per nosaltres fet home; als juheus, per ell sant Miquel archàngel.

Diu Beda: «Al seny tropològich, pujar lo Senyor en lo mont significa la excel·lència 
de la ley evangèlica; en lo mont de Thabor, ameníssim de fonts, arbres, flors y fruytes, 
en figura que la celsitud de la ley evangèlica stà en amor fundada, y en temor la ley 
judaica: en lo mont de Sinaí, mont stèril, ab trons, lamps y spantable so de trompetes. 

 elegís] elegí B. Seguim V.  |   montanya] montayna B. Seguim V.  |  que·ls] que·s B. Seguim V.  |   evangeli] 
enangeli B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   celsitud] celsitnd V. Seguim B.  |   judaica] judayca B. 
Seguim V.

- perquè ... nomenen] Cfr. amb l’original llatí: «ut pseudo et falsi apostoli qui futuri erant excluderentur, et 
ab omnibus vitarentur, nec quisquam auderet alium inscribere catalogo Apostolorum» (VCC, 146b).  |  
 nomenen] Om.: «Item, ut tam nomina Apostolorum quam sibi credentium ostenderentur scripta esse in libro 
vitae. Combinat vero eos, ac duos et duos nominatim exprimit, in signum mutuae dilectionis et approbationis 
jugalis societatis. Itemque ut mutuo se juvantes essent fortiores, et insuper contra dolum in fidei confessione, 
et contra conflictum in tormentorum toleratione» (VCC, 147a).  |  2-3 Elegí ... capítols] Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí, que atribueix el passatge a sant Agustí, Ad Marcellinum De civitate Dei 
contra paganos, l.XVIII, c.XLIX: De indiscreta multiplicatione Ecclesiae, qua in hoc saeculo multi reprobi 
miscentur electis (PL 41, col. 0611): «Ut autem dicit Augustinus: “Elegit hos discipulos, quos et Apostolus 
nominavit humiliter natos, inhonoratos, illitteratos, ut quidquid magnum essent et facerent, ipse in eis esset et 
faceret”» (VCC, 147a).  |   capítols] Corella omet a continuació aquest passatge de sant Ambròs de Milà, 
Expositio evangelii secundum Lucam, l.V (PL 15, col. 1648B): «Unde et Ambrosius: “Similiter adverte 
coeleste consilium. Non sapientes aliquos, non divites, non nobiles; sed piscatores et publicanos, quos 
dirigeret, elegit, ne traduxisse prudentia, ne redemisse divitiis, ne potentiae nobilitatisque auctoritate traxisse 
aliquos ad suam gratiam videretur; ut veritatis ratio, non disputationis gratia praevaleret” haec Ambrosius» 
(VCC, 147a).  |  - y2 ... dexebles] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «sed turbis ascendere non 
valentibus, sequuntur discipuli ejus. Voluit etiam docturus in montem ascendere, ut altiora praecepta daturus, 
de altis ea praedicaret» (VCC, 147a).  |  - però ... archàngel] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 147a), que 
identifica amb sant Miquel l’àngel del Senyor amb qui va parlar Moisés a la muntanya del Sinaí, segons 
Ac 7, 38. En Ex 19-24 no consta la mediació angèlica en l’aliança del Sinaí.  |   archàngel] Om.: «Post 
electionem itaque Apostolorum, voluit eos de operibus perfectionis instruere, quia ad gradum majorem 
promoti, debent cognitionem majorem habere» (VCC, 147a).  |  -, Diu ... oyrien] Cfr. la traducció 
reelaborada que presenta en Corella aquest passatge de Beda el Venerable, In Marci Evangelium expositio, l.I, 
c.III (PL 92, cols. 158C-D), amb el text llatí, en què no figura la comparació entre l’Antic i el Nou Testament: 
«Unde Beda: “Mystice mons ille, in quos Apostolos elegit Dominus, altitudinem disignat justitiae, qua 
instruendi erant et quam praedicaturi hominibus. Nam quia missurus erat eos ad praedicandum Evangelium 
regni coelestis, merito per sublimitatem loci, in quo electi sunt, admonere voluit eos, non in infimis desideriis 
animi dissolvere, sed ad superna desideranda et quaerenda semper erigere debere. Sic etiam Legem daturus 
priori populo suo in monte apparuit, de monte quae agenda essent innotuit» (VCC, 147a-b).





La una y altra ley són altes, que nostre Senyor Déu les ha donades, y de excel·lents 
preceptes, sobre totes leys humanes, però és amor lo fonament de la ley evangèlica, y 
temor de la {113b} ley judaica. Pujà lo Senyor en lo mont los apòstols, perquè volia 
que·l celestial Regne pricassen, y ells se levassen alts de terra, y aquells qui·ls oyrien.»

Diu la Glosa: «Pujà la montanya en la montanya per donar de heroyques virtuts 

preceptes, mostrant que és mester en alt se leve aquell qui prica, y lo qui scolta la ley 
evangèlica.»

Diu sant Crisòstom: «En lo mont de veritat és mester que puge lo qui prica e lo qui 
scolta; degú no pot star baix en los vicis y que rectament de coses altes parle. Mira hon 
stàs y de què parles: si la tua pensa stà en terra, com parles del cel, si per desig en lo cel 

no puges?»
Diu sanct Crisòstom: «Jesús, qui per instrohir los dexebles pujà en la montanya, 

clarament nos mostra que aquell qui lo sagrat evangeli prica no deu star en lo vall de 
vicis, ni en lo camp de terrenes affections sens tanca, mas en lo mont de spirituals 
exercicis y de altes excel·lents virtuoses obres, axí com diu lo profeta: “Puja sobre la 

montanya excelsa tu, qui a Sion priques.”»

 les] las V. Seguim B.  |   judaica] judayca B. Seguim V.  |   pricassen] preÿcasen B. Seguim V.  |   Glosa] Glo V. 
Seguim B.  |   prica] preÿca B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  puge] y add. VB. Ometem la conjunció 
copulativa per considerar-la sobrera. Cfr. amb el text llatí: «In veritate consistere debet qui justitiam docet et 
audit» (VCC, 147b).  |  prica] preÿca B. Seguim V.  |   star] estar B. Seguim V.  |   prica] preÿca B. Seguim V.  |  
 a] om. B. Seguim V.  |  priques] preÿques B. Seguim V.

- Puja ... priques] Is 40, 9: Super montem excelsum ascende, tu qui evangelizas Sion; exalta in fortitudine 
vocem tuam, qui evangelizas Jerusalem; exalta, noli timere. Dic civitatibus Juda: Ecce Deus vester.

- Diu ... evangèlica] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge, que 
integra un fragment d’Anselm de Laon, Glossa ordinaria, segons Mt 5, 1 (PL 114, col. 0089A): «Unde et 
Glossa: “Ascendit quippe mons in montem, ut altiora virtutum culmina doceret: et Ecclesiam, super quam 
sedet praedicans praeceptum Domini, sublimius erigendam ostenderet, quam eadem doctrina usque ad finem 
seculi plenius erudiret”. Quamvis ergo ibidem docere poterat ubi erat, in montem tamen ad praedicandum 
ascendit, in signum quod in montem et altitudinem virtutum debet ascendere, qui praedicare vult, et justitiam 
Dei docere» (VCC, 147b). Per a l’expressió «heroyques virtuts» amb què Corella tradueix «altiora virtutum», 
veg. nota p.23,13-14.  |  - Diu ... puges] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Unde 
Chrysostomus: “In veritate consistere debet qui justitiam docet et audit: nemo enim potest in valle stare, et de 
monte loqui. Ubi stas, inde loquere; aut unde loqueris, ibi ista. Si animus est in terra, quomodo de coelo 
loqueris? Si de coelo loqueris, in coelo consiste. Et si justitiam facere non vis, quomodo Magistrum justitiae 
audis? Ut quid Magistrum vocas, cujus non vis esse discipulus?”» (VCC, 147b). El fragment pertany en 
realitat a pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 9 (PG 56, col. 679).  |  - Diu ... priques] Cfr. 
la traducció de Corella, que atribueix el passatge a sant Joan Crisòstom, amb el text llatí, en què s’adscriu a 
Ricard de Sant Víctor: Unde Richardus: “Quia autem docturus discipulos in montem ascendit, hoc nobis 
insinuat, quod qui sacrae doctrinae verbum dispensat, non in valle pravi operis, non in campo effrenatae 
dissolutionis consistere debeat; sed in montem spiritualis conversationis per exercitia virtutum et 
exhibitionem bonorum operum ascendat, sicut scriptum est: Super montem excelsum ascende, tu, qui 
evangelizas Sion [Is 40, 9]» (VCC, 147b). En realitat, però, la font del fragment és Hug de Sant Víctor, 
Allegoriae in Novum Testamentum libros novem complectentes, Allegoriae in evangelia et epistolas Pauli, 
Liber secundus. In Matthaeum, c.I: De sermone Domini in monte, et octo beatitudinibus secundum 
Matthaeum (PL 175, col. 0763B).





ORACIÓ

Senyor Jesús, qui per la tua inestimable misericòrdia est vengut en lo món perquè 
revocant los peccadors de les errors y tenebres en la tua lum vinguessen a penitència, y 
de aquests te ha plagut elegir-ne alguns en privats teus, dexebles, apòstols y secretaris. 
Revoca a mi, peccador miserable, de les errors hi tenebres mies, hi abraça’m, que per tu 

a tu torne; conforta’m, que dolor me agreuja; instroheix-me, perquè a tu, Déu meu, 
conega. Hi, ab tot que sia indigne, per la tua gràcia accepta’m per servent dels teus 
dexebles, perquè·m leve de les delectacions terrenes, que la mia pensa en les coses 
celestials transporte, perquè hoja hi entenga les tues paraules, hi acabe lo que tu manes. 
Amén.

 penitència] penietncia B. Seguim V.

- Hi ... dexebles] Cfr. amb el text llatí: «ac tandem me, licet indignum, cum discipulis tuis admittens» (VCC, 
147sc).



{113C} DEL SERMÓ DEL SENYOR EN LA MONTANYA. CAPÍTOL  
XXXIII

[1. DE  L’EXCEL·LÈNCIA DEL SERMÓ  DEL  SENYOR  EN  LA MUNTANYA]

Aprés que·l Senyor hac feta electió dels apòstols, féu aquell sermó de tan gran 
excel·lència de moral filosofia, que pasa, excel·leix y puja sobre totes les filosòfiques 

doctrines. Totes les sectes del[s] filòsoffs qui alguna veritat digueren, en aquestes 
deífiques paraules se comprenen, que la eterna Paraula parlà. Les virtuts heroyques hi 
divines ell, Déu hi home, les explica. Aquella celsitud que·ls fantàstichs stoychs trobar 
volien hi no la trobaren, hi ab multiplicades paraules la obfuscaven, Jesús, Déu y home, 
clarament la declara.

Diu sanct Crisòstom: «No parlà may home axí com aquest parlà, perquè era Déu y 
home, hi posava per obra lo que parlava.»

Aquest sermó sant Matheu hi sant Luch en distincta manera scriven. Alguns dien que 
lo Senyor en la celsitud de la montanya féu primer aquest sermó als dexebles, hi que 
sant Matheu de aquest parla; hi que aprés, devallant al mig del mont, aquest mateix 

sermó pricà als pobles, hi de aquest scriu sanct Luch en lo seu evangeli. Altres dien 
que·l Senyor primer en la summitat del mont stigué segut ab los seus dexebles, hi féu 
electió dels apòstols, hi aprés, devallant, en alguna planícia de la montanya sermonà als 
dexebles hi als pobles, lo qual sermó la hu hi l’altre evangelista scriven.

Però comunament se opina que lo Senyor digués aquest sermó dos vegades: la una, 

segut alt en lo mont, als dexebles, hi aprés, al peu de la montanya, en lo pla, stant de 
peus, als pobles. Hi de ací ha pres consuetut la Sgleya que lo qui sermona stà de peus 
quand prica als pobles, incitant-los a la batalla per la fe cathòlica hi a les obres de la 
vida ac- {113d} tiva, hi stà asegut quand en lo capítol als religiosos prica, convidant-los 
al repòs de la vida contemplativa.

 apòstols] apòstolsr B. Seguim V.  |   celsitud] celcicud B. Seguim V.  |   ab] a B. Seguim V.  |   sanct] sant B. 
Seguim V.  |   celsitud] celcitud B. Seguim V.  |   pricà] preÿcà B. Seguim V.  |  sanct] sant B. Seguim V.  |  
 prica] preÿca B. Seguim V.  |   prica] preÿca B. Seguim V.

- Aprés ... declara] Cfr. la traducció reelaborada de Corella amb el text llatí, que atribueix part del fragment 
a sant Agustí, De sermone Domini in monte secundum Matthaeum libri duo, l.I, c.I (PL 34, cols. 1229-1230): 
«Post haec Dominus Jesus fecit sermonem pulcherrimum et copiosum, quem ut dicit Augustinus, si quis pie 
sobrieque consideraverit, inveniet in eo, quantum ad mores optimos pertinet, perfectum vitae Christianae 
modum, et istum sermonem omnibus praeceptis, quibus Christiana vita informatur, esse perfectum» (VCC, 
147a).  |  - Diu ... parlava] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 147a). No hem localitzat la font d’aquest 
fragment.  |  - Però ... pobles] Cfr. amb l’original llatí: «Sed primum convenientius tenetur, et veritati 
magis consentire videtur» (VCC, 147b).





[2. DE  LES HUIT  BEATITUDS I DELS PREMIS QUE LES ACOMPANYEN]

Huyt beatituts preposa lo Senyor en lo principi, que són huyt virtuts de gran 
excel·lència, hi a cascuna diu lo premi. Donchs, qui de aquestes virtuts beatífiques 
desija lo premi, és mester que primer treballe per atényer lo mèrit.

Diu sanct Agostí: «Algú trobar no·s poria que ésser benaventurat no desige. O, com 
seria gran cosa que, axí com los hòmens la beatitud desigen, no refusassen los treballs 

ab los quals la poden atényer! Qui és l’ome que no corre alegre quand li dien que per a 
ésser benaventurat vinga? No refuse, donchs, la batalla y los treballs ab què la beatitud 
se troba, majorment que és cert de la victòria, hi que no la pot perdre si ell la vol 
pendre.»

Beatitud nomenam en dos maneres: la una en sperança, l’altra en effecte; la una en la 

via, l’altra en la pàtria. Són benaventurats los qui en excel·lents virtuts viven en aquesta 
present vida per gràcia, hi speren ésser benaventurats en la sdevenidora per glòria.

[3. DE  LA PRIMERA  BEATITUD: POBRESA D’ESPERIT]

Començà, donchs, lo Senyor hi entonà; diu lo evangelista que obre la sua boca. Diu 
sant Agostí: «Aquell qui en la Ley havia ubert la boca dels profetes, ara obre la sua boca 
perquè promulgue la sacrosanta ley evangèlica.» Hi en aquestes paraules comença: 

«Benaventurats són los pobres de sperit, qui són en humilitat, en voluntat hi electió 
pobres, que de aquests és lo celestial Regne.» Aquest és lo premi que respon al seu 
mèrit. Pobrea de sperit, aquesta de la qual ací lo Senyor parla, se entén per abstinència 
hi voluntària fretura de totes les coses que aquest miserable món porta. Y axí, aquesta 
pobretat de sperit se deu entendre quand acabadament algú de si lança y bandeja totes 

delectacions, honors, alegries hi riquees mundanes.

 sanct] sant B. Seguim V.  |   vinga] vingua B. Seguim V.  |   ell la] ell no la V él no la B. Ometem la negació 
atenent al sentit de la redacció del passatge.  |   l’altra] laltre V. Seguim B.

 diu ... boca] Mt 5, 2: et aperiens os suum docebat eos dicens.  |  - Benaventurats ... Regne] Mt 5, 3: Beati 
pauperes spiritu: quoniam ipsorum est regnum caelorum.

 premi] Om.: «Unde ponitur ibi aliquid per modum meriti: puta, beati, etc., et aliqua per modum praemii: 
puta, quoniam, etc. Primum enim pertinet ad beatitudinem meriti; secundum vero ad beatitudinem praemii» 
(VCC, 147b).  |  - Diu ... pendre] Sant Agustí, Sermones ad populum, Classis prima: de Scripturis, sermó 
LIII: De verbis Evangelii Matthaei, Beati pauperes spiritu, etc. sed de hoc maxime quod dictum est, Beati 
mundi cordes, quoniam ipsi Deum videbunt, c.I (PL 38, col. 365).  |  - No ... pendre] Cfr. amb el text llatí: 
«Libenter audiat, et cum dicitur si haec feceris? Non recusetur certamen, si diligitur praemium; et accendatur 
animus ad alacritatem operis, commendatione mercedis» (VCC, 148a).  |   glòria] Om.: «Vel, secundum 
Augustinum, non inde beati sunt, quia pauperes spiritu; sed quoniam ipsorum est regnum coelorum: et ita de 
aliis suo modo»  (VCC, 148a). El passatge de sant Agustí omés pertany a Sermones ad populum, Classis 
prima: De Scripturis, sermó LXI, c.VI (PL 38, col. 0411), que en realitat està referit a una altra benaurança: 
«Non inde beati sunt, quia esuriunt et sitiunt; sed quia ipsi saturabuntur [Mt 5, 6]. Ibi erit beatitudo in 
saturitate, non in fame».  |  - Diu ... evangèlica] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 148a). Font no 
localitzada.  |  - qui ... pobres] Cfr. amb l’original llatí: «id est, voluntate et electione, non necessitate vel 
simulatione» (VCC, 148a).





És aquesta beatitud {114a} en dos maneres: la una, per menyspreu de les delectacions 
de aquest món hi riquees; l’altra, per menyspreu de si mateixs hi de la sua pròpia 
excel·lència, que esent virtuós, inútil e inferior y menor dels altres se repute. Y aquell 
qui per amor del Senyor a si mateix menysprea, fàcilment totes les coses de aquest món 
menysprea, les quals, aquells qui les volen y les desigen, per a si les volen. Donchs, si a 

si no volen hi a si menysprehen, fàcilment dexaran hi menysprearan les coses que per a 
si volien.

Hi per ço la pobretat de sperit dos virtuts dins si tanca: pobrea y fretura voluntària, y 
humilitat, per la qual a si mateix menysprea, axí com per la pobretat menysprea les 
temporals riquees.

Y segons cascuna virtut de aquestes té lo primer loch en les altres. És la pobretat 
perfectió primera de aquells qui lo Senyor seguir volen, y fonament de tot lo spiritual 
edifici. No pot algú carregat de metall expeditament seguir lo Senyor, spill hi exemple 
de pobrea, ni és libert, mas catiu aquell qui té l’ànima subjecta a les miserables riquees: 
més pesades són y més pres tenen lo catiu cadenes de or que de ferro. És manifesta 

sentència: aquell qui ama és voluntàriament catiu de aquella cosa que ama; y per ço, 
sinó Déu, alguna altra cosa no deu per si ésser amada, y en Déu y per amor de Déu totes 
les altres.

Diu sant Ambròs: «Aquesta beatitud la hu evangelista y l’altre han posat primera com 
a principi y fonament de les altres: aquell qui les coses de aquest món menysprea és fet 

mereixedor de les eternes. No pot algú ligat y pres en los laços de les cupiditats terrenes 
levar-se en alt per a meréixer lo celestial Regne. És encara aquesta beatitud primera 
quand humilitat significa, perquè humilitat és a supèrbia contrària, la qual de tots los 
pecats és principi, y entre tots té principat y senyoria.»

Diu sant Agostí: «Rectament, per los pobres de sperit los humils devem entendre, y 

aquells qui a Déu temen, qui no {114b} porten vent dins si que·ls unfle; y axí, humils y 
baixos, buyts de vent de supèrbia, poden rebre la divina gràcia, per la qual mereixen lo 
celestial Regne.»

 maneres] si add. B. Seguim V.  |   mateixs] mateix B. Seguim V.  |   riquees] riquiees B. Seguim V.  |   laços] 
lazos B. Seguim V.  |   meréixer] maréixer B. Seguim V.  |   devem] deven B. Seguim V.  |   poden] podem B. 
Seguim V.

 les ... volen] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 148a).  |  - per1 ... riquees] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
148a).  |   més ... ferro] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 148a).  |  - Diu ... senyoria] Sant Ambròs de Milà, 
Expositio evangelii secundum Lucam, l.V (PL 15, col. 1650A).  |  - Diu ... Regne] Cfr. amb el text llatí la 
traducció de Corella, que omet la part final d’aquest passatge de Sant Agustí, De sermone Domini in monte 
secundum Matthaeum libri duo, l.I, c.I (PL 34, col. 1232): «Unde Augustinus: “Recte hic intelliguntur 
pauperes spiritu, humiles et timentes Deum: id est, non habentes inflantem spiritum. Nec aliunde omnino 
incipere oportuit beatitudinem. Sic, quidem pervenitur ad summam sapientiam: Initium enim sapientiae timor 
Domini [Sir 1, 16]; quoniam et e contrario: Initium omnis peccati superbia [Sir 10, 15], describitur”.» (VCC, 
148a).





Diu sant Crisòstom: «Axí com los altres vicis porten y derroquen als inferns los qui·ls 
tenen, y sobre tots la supèrbia, axí les virtuts fan pujar al cel los qui les posseheixen, y la 
humilitat sobre totes.»

Amen, donchs, los avars y superbos los regnes de la terra, per los quals en aquest món 
y en l’altre són fets miserables, que·ls verdaders benaventurats són los pobres de sperit 

ab voluntat humil hi simple, hi que menors que·ls altres se reputen, que de aquests és lo 
celestial Regne: en la vida present en certa sperança, y en la sdevenidora en effecte.

Y bé respon a tal virtut tal premi: a humilitat y pobrea, exaltació hi abundància. En lo 
Regne se entén abundància de béns hi excel·lència, y és convenient cosa ho atenguen en 
los cels aquells qui u han menyspreat en la terra.

[4. DE  LA SEGONA  BEATITUD: MANSUETUD]

La segona beatitud scriu aprés lo evangelista, dient: «Benaventurats són los suaus hi 
mansuets, que ells possehiran la terra.» La mansuetud scriu aprés de la pobrea, perquè·l 
pobre és abundant en injúries y opprobris, hi per ço és mester que suau hi mansuet les 
comporte. Suau és aquell qui a dengú no fa offensa, mansuet qui les offenses tol·lera. 
Mansuet pròpiament diem en lo nostre vulgar manso, que no té ira ni bravea denguna; hi 

axí diem: «Aquest animal és tan simple hi manso que sens algun recel poden fer d’ell 
qualsevol cosa.» Suau és aquell que no s’encén ni·s torba, ni ira li veda que en bondat hi 
virtut no persevere.

Donchs, mansuets y suaus són aquells hòmens pacients, humils, simples y dolços qui 
alguna amargor de ira no senten. Hi axí les injúries sostenen que no pensen noure als 

qui·ls injurien: ab paciència comporten les injúries, ires hi malícies {114c} dels mals y 
furiosos hòmens. Mal per mal no tornen, mas ab lo bé lo mal vencen. Verdaderament 
són benaventurats los mansuets y posseheixen la terra, y dos terres: lo cors propi de 
present, que és terra, y lo Regne de Parahís, que certament speren. Posseheixen la terra 
del cors propi, car senyors són y sobre la sensualitat tenen domini, lo que no tenen 

aquells als quals ira senyoreja. Y perquè lo Senyor posseheix los mansuets y simples en 
aquesta mísera terra dels hòmens, vol que ells posseheixquen a ell en la celestial pàtria. 

 humilitat] humiliat B. Seguim V.  |   del cors] cors del B. Seguim V.

- Benaventurats ... terra] Mt 5, 4: Beati mites: quoniam ipsi possidebunt terram.

- Diu ... totes] Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 9 (PG 56, col. 681).  |  - per ... 
miserables] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 148a).  |   comporte] Om.: «quod idem est secundum rem, sed 
differunt nomine» (VCC, 148b).  |  - Mansuet ... persevere] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: 
«Unde mansuetus dicitur, quasi manu assuetus, cui facile est sustinere, non malum pro malo reddere: mitis 
vero, qui nulla animi accensione turbatur, sed jugiter in animi bonitate perseverat. Et secundum hoc, mitis 
dicitur in affectu; mansuetus in effectu» (VCC, 148b).





Y perquè en aquest món a si mateixs han possehit en pau y concòrdia, vol que en l’altre 
món posseheixquen lo celestial Regne.

Batallen, donch[s], los iracundos hòmens y feroces per los regnes temporals y terres, 
que·ls suaus, mansuets y simples possehiran la terra en la eterna glòria. Mouen los reys 
y tirans guerra, perquè, vençuts los enemichs, pacíficament posseheixquen les terres y 

que algú no·ls puga noure, y tard o nunqua en pau finen sos dies, y les ànimes als 
inferns devallen; los mansuets, suaus y simples, pacíficament en aquest món passen, y 
aprés ab plena seguretat la terra de vida posseheixen.

Diu Beda: «Si lo celestial Regne se dóna als pobres, y la terra als mansuets y simples, 
resten los inferns per als avars, iracundos hi superbos.»

[5. DE  LA TERCERA  BEATITUD: AFLICCIÓ I LLÀGRIMES]

Scriu aprés la tercera beatitud lo evangelista, dient: «Benaventurats són los qui ploren 
en aquesta present vida, que ells seran aconsolats en la terra.» Rectament aquesta terça 
beatitud segueix la primera y la segona, que aprés del menyspreu del món per la 
primera, y repòs de la pensa per la segona, stant l’ome en tranquilitat de la sua pensa, 
considera lo stament de aquesta mísera vida, en la qual no troba sinó plor, làgremes y 

misèria. Plora y lamenta no per les temporals afflictions y penes, mas per los pecats y 
culpes. Benaventurats són los qui axí ploren, que lo Senyor ab les sues mans los torca 
les làgremes.

 celestial] celesteal B. Seguim V.  |   iracundos] iracondos B. Seguim V.  |   finen] finem B. Seguim V.  |  
 iracundos] iracondos B. Seguim V.  |   làgremes] làgrimes B. Seguim V.  |   làgremes] làgrimes B. Seguim V.

- Benaventurats ... terra] Mt, 5, 5: Beati qui lugent: quoniam ipsi consolabuntur.  |  - lo ... làgremes] 
Ap 21, 4: Et absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum: et mors ultra non erit, neque luctus, neque 
clamor, neque dolor erit ultra, quia prima abierunt.

- Y ... Regne] Cfr. amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a Anselm de Laon, Glossa ordinaria, 
segons Mt 5, 4 (PL 162, col. 1289C): «Et, secundum Glossam, quoniam seipsos in praesenti possident, 
haereditatem Patris in futuro possidebunt» (VCC, 148b).  |   Regne] Corella omet a continuació aquest passatge 
de sant Agustí, Sermones ad populum, Classes prima: De Scripturis, sermó LIII, c.II (PL 38, col. 0365): «Ubi 
Augustinus: “Tunc vere possidebis terram, quando inhaeseris ei, qui fecit coelum et terram. Hoc est enim esse 
mitem, non resistere Deo tuo; ut in eo quod bene facis, ipse tibi placeat, non tu tibi. In eo autem quod mala 
juste pateris: ipse tibi non displiceat, sed tu tibi. Neque enim parum est: quia placebis ei, displicens tibi; 
displicebis autem ei, placens tibi” haec Augustinus» (VCC, 148b).  |  - Mouen ... posseheixen] Cfr. la 
traducció de Corella amb el text llatí: «Ad hoc enim homines feroces movent bella et lites sequentes motus 
irascibilis, ut quasi securi possideant terram, devictis inimicis, et ideo illis qui sunt totaliter quietati a motibus 
irascibilibus, bene promittitur possessio pacifica terrae viventium, de qua pelli non possunt ab adversariis» 
(VCC, 148b).  |   posseheixen] Corella omet a continuació aquest passatge de sant Agustí, De sermone Domini 
in monte secundum Matthaeum libri duo, l.I, c.II (PL 34, col. 1232): «Significat enim terra, secundum 
Augustinum, quamdam soliditatem et stabilitatem hereditatis perpetuae: ubi anima, per bonum affectum, 
tanquam in loco suo requiescit, sicut corpus in terra, et inde cibo suo alitur sicut corpus a terra. Ipsa est 
requies, et vita Sanctorum» (VCC, 148b).  |  - Diu ... superbos] Font no localitzada.  |  - mas ... culpes] Cfr. 
amb el text llatí: «sed propter spiritualia detrimenta» (VCC, 148b).





Diu sant Bernat: «Ben- {114d} aventurada làgrema que mereix que ab la sua mà lo 
piadós Senyor la exugue.»

Diu sant Crisòstom: «Les làgremes no parlen, ni ab paraules demanen vènia, però 
elles la mereixen; no dien la causa y atenyen misericòrdia. Les paraules alguna vegada 
no dien ni expliquen tot lo negoci; les làgremes tota la affectió declaren, la justícia 

detenen, la misericòrdia tiren. És maravellós riu lo de les làgremes, per lo qual vènia y 
misericòrdia devallen, y justícia no y entra, y si y entra no devalla, y si devalla ab 
misericòrdia se acompanya y la severitat dexa.»

Diu sant Crisòstom: «Tota la nostra vida deu ésser plor, lamentacions, sospirs y 
làgremes, pensant les contínues ingratituts y culpes nostres.»

[6. DE  LES CINC  CAUSES DEL PLOR]

Diu sant Crisòstom que del nostre plor trobam cinch causes: dos per la culpa nostra y 
de nostres prohismes, dos per la pena present y eterna, la cinquena per la glòria. Devem, 
donchs, plorar y plànyer, primerament, per culpes y pecats nostres; segonament, per los 
pecats de nostres prohismes; terçament, per lo exili e misèria de aquesta present 
miserable vida; quartament, per lo perill y dubte de la eterna pena; quintament, per 

dilació de la glòria.

 Bernat] Benet B. Seguim V.  |  làgrema] làgrima B. Seguim V.  |   misericòrdia] misaricòrdia B. Seguim V.  |  
 làgremes] làgrimes B. Seguim V.  |   làgremes] làgrimes B. Seguim V.  |   làgremes] làgrimes B. Seguim V.  |  
 donchs] donhs B. Seguim V.  |  pecats] peccats B. Seguim V.  |   terçament] tercament B. Seguim V.  |  exili] 
exilli B. Seguim V.

- Diu ... exugue] Font no localitzada.  |  - Diu ... dexa] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella: «Et, ut 
dicit Maximus: “Lacrymae veniam non postulant, et tamen merentur; causam non dicunt; et tamen 
misericordiam consequuntur; quia sermo interdum non totum profert negotium, lacryma vero totum prodit 
affectum”. Consolabuntur autem lugentes, et hic et in futuro. In praesenti enim consolationes spirituales, 
consolante Spiritu Sancto, qui Paracletus, id est Consolator, dicitur, recipiunt poenitentes. Consolabuntur et in 
futuro, cum ad gloriam perducentur, ubi gaudium et laetitiam obtinebunt, quia secundum Chrysostomum, 
hujusmodi luctum Dominus perpetui gaudii consolatione compensat» (VCC, 149a). Corella, com es pot 
apreciar, atribueix tot el passatge a sant Joan Crisòstom; en realitat, però, el text degut al famós orador 
d’Antioquia és només la part final, justament aquella que el traductor valencià reemplaça amb absoluta 
llibertat. La resta del passatge, com bé indica la VC, prové de la mà de Ludolf, que recorre inicialment a 
Màxim de Torí, Homiliae in quatuor classes distributae, Classis prima: Homiliae hiemales de tempore, 
homilia LIII: De poenitentia Petri, et ostiaria ancilla (PL 57, col. 0351B).  |  - Diu ... nostres] Cfr. amb el 
text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom, Ad Demetrium 
monachum De compunctione, l.I, c.I (PG 47, col. 395): «Ut autem dicit idem Chrysostomus: “Lugendum est 
et vere lugendum praesentis vitae tempus in quo tantam malorum labem, tantaque quotidie videmus flagitia 
cumulari, quae si velis considerare per singula, nunquam te poteris a lacrymis temperare. Etenim si quis 
extrinsecus undecumque adesset, et praeceptorum Christi ac nostrae conversationis perturbationem videret; 
inimicos nos esse et contrarios praeceptorum Christi judicaret, et quasi qui studium quoddam habuerimus, 
contraria in omnibus gerere quam ille mandavit” haec Chrysostomus» (VCC, 149a).  |  - Diu ... glòria] 
Corella atribueix per error aquest passatge a sant Joan Crisòstom, segurament a partir de la clàusula «haec 
Chrysostomus», que tanca la citació anterior. Cfr. amb el text llatí: «Et sciendum quod quinque sunt causae 
luctus, quarum duae respiciunt culpam, scilicet propriam et alienam; duae poenam, scilicet praesentem, et 
aeternam; quinta gloriam coelestem. Lugendum est ergo in hac vita: primo, pro peccatis et miseriis propriis; 
secundo, pro peccatis et miseriis alienis; tertio, pro incolatu praesentis miseriae; quarto, pro periculo et dubio 
poenae aeternae; quinto, pro dilatione gloriae»  (VCC, 149a).





Benaventurats, donchs, són los qui ploren en aquesta present vida, que seran 
aconsolats en la eterna, en la qual seran anichilades totes les causes per les quals así 
ploraven lo plor. En aquesta beatitut se deuen entendre aquells tan perfets que, totes les 
coses de aquest món menyspreades, y les sues culpes plorades, suspiren y ploren per 
desig de la eterna glòria, que és veure, amar y fruir la divina essència; dient aquell parlar 

de l’Apòstol: «Desig tinch que lo meu cors se dissolga, y que yo fos present al meu 
Senyor Jesús en la sua glòria.»

Y per ço és condecent cosa que aquests que per tal desig sospiren y ploren, que lo 
Senyor per qui ploren los aconsole, y perquè plorant han menyspreat les presents 
alegries, {115a} que per la divina misericòrdia atenguen les eternes.

[7. DE  LA QUARTA  BEATITUD : FAM I  SET DE JUSTÍCIA]

Scriu aprés la quarta beatitut lo evangelista, dient: «Benaventurats són los qui sedegen 
y famegen justícia, que ells seran saciats y contents en lo meu Regne.» Y rectament 

 ploren] plorem B. Seguim V.  |   beatitut] beatitud B. Seguim V.  |   aconsole] console B. Seguim V.  |   beatitut] 
beatitnt V beatitud B. Seguim V, esmenant l’error gràfic.

- Desig ... glòria] Fl 1, 23: Coarctor autem e duobus: desiderium habens dissolvi, et esse cum Christo, multo 
magis melius.  |  - Benaventurats ... Regne] Mt 5, 6: Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi 
saturabuntur.

- Benaventurats ... glòria] Cfr. la traducció reelaborada i abreujada d’aquest passatge que ofereix Corella 
amb el text llatí, que conté una citació de sant Gregori Magne, Moralium libri sive expositio in librum b. Job, 
l.XXIII, c.XX (PL 76, col. 0275D-0276A): «Et ideo: Beati qui lugent, scilicet in praesenti, quoniam ipsi 
consolabuntur, plenarie in futuro, contra quinque luctus praedictos: contra primum, de peccatorum 
remissione; contra secundum, de proximorum bonorum salute et malorum condemnatione; contra tertium, de 
hujus exilii liberatione; contra quartum, de evasione poenae futurae; contra quintum, in gloriae adeptione; et 
tunc poterunt dicere cum Psalmista: Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo, consolationes 
tuae letificaverant animam meam [Sl 93, 19]. Huic sententiae concordat Gregorius qui dicit: “Quatuor sunt 
qualitates quibus justi viri anima in compunctione vehementer afficitur: cum aut malorum suorum 
reminiscitur, considerans ubi fuit; aut judiciorum Dei sententiam metuens, et secum quaerens cogitat ubi erit; 
aut cum mala hujus vitae praesentis solerter attendens, moerens considerat ubi est; aut cum bona supernae 
patriae contemplatur, quae quia nondum adipiscitur, lugens conspicit ubi non est” haec Gregorius. Gaudeant 
ergo vani in hoc mundo; beati autem qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur in coelo» (VCC, 149a). Notem 
que, a més d’ometre el passatge de sant Gregori, la reelaboració de Corella prescindeix d’un verset dels Salms 
(Sl 93, 19) i n’incorpora un de sant Pau (Fl 1, 23).  |   condecent] Convenient, apropiat (DCVB, s.v. 
condecent).  |  -, Y ... demanen] Cfr. amb el text llatí la traducció reelaborada de Corella, que s’allunya 
del text original i omet els passatges de sant Ambròs, Beda el Venerable i sant Jeroni que figuren en la VCC: 
«Haec quarta beatitudo recte sequitur tres praedictas; qui enim mundana contempsit, ac mores mansuetudine 
rexit, et defectus luxit, jam potest esurire et sitire justitiam, quod non prius potuit, quia secundum 
Ambrosium, aeger cum in gravi morbo est, non esurit. Primae vero tres a seculo nequam eripiunt: paupertas 
enim divitias abjicit, mansuetudo injurias non sentit, luctus commissa diluit; quae vero sequuntur, ad coelum 
erigunt. Quarum prima est non tam justitia, quam esuries sive desiderium justitiae, quia in praesenti 
perfectam justitiam non possumus habere, sed possumus esurire. Unde dicit: Beati qui esuriunt et sitiunt 
justitiam, id est, cum omni desiderio, et vehementer ad modum esurientis et sitientis appetunt eam, nos 
secundum Bedam, instruens nunquam non satis justos aestimare debere, sed quotidiano justitiae semper 
ardere profectu. Unde Hieronymus: “Non sufficit nobis velle justitiam, nisi justitiae patiamur famem, ut 
nunquam nos satis justos, sed semper esurire opera justitiae intelligamus”» (VCC, 149a-b). Els fragments 
omesos pertanyen, respectivament, a sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.V, (PL 15, 
col. 1651D); Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.II, c.VI (PL 92, col. 0401C); i Sant Jeroni, 
Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor,  l.I, c.V (PL 26, col. 0034C).





aquesta beatitut segueix les altres: aquell qui per pobretat y humilitat a si mateix y les 
coses de aquest món menysprea, y per mansuetud sens alguna ira les injúries comporta, 
y les sues culpes plora, y per anar a la glòria suspira, fer obres justes y bones desija; y 
no solament les desija, mas ab fam y ab set les cerca, que sab que per tals obres se ateny 
la glòria per la qual plora y suspira.

Aquesta beatitut fa que l’home de continu té fam y set de fer rahó de si mateix a Déu 
y al prohisme: a Déu honor y glòria, y gran recel de no offendre la magestat divina; zel 
que dins lo seu cor fam y set porta, que totes les creatures a nostre Senyor Déu lohen, 
adoren y magnifiquen; y zel que tota rahó, tota justícia de si mateix atorgue als 
prohismes ans que ells la demanen.

Prenem ací justícia en quant general virtut se nomena, comprenent totes les altres, per 
la qual l’ome, per exercici de totes les virtuts, generalment just se nomena.

Diu sant Crisòstom: «Aquesta és virtut que dóna a cascú lo que per son dret li toca: a 
Déu, a si mateix hi al prohisme. A Déu tres coses: honor, perquè·ns creà; amor, que per 
lo preu de la sua preciosa sanch ha celebrat la redempció nostra; temor, perquè·l speram 

jutge. Als prohismes, per lo semblant, tres coses dóna: al superior, obediència; a l’egual, 
concòrdia; a l’inferior, benificència. A si mateix, tres coses: al cor, mundícia; a la boca, 
custòdia; a la carn, disciplina.»

Y en cert són benaventurats los qui tenen fam y set de fer obres justes, que per lo 
desig que han tengut en aquest món que a Déu poguessen plaure, han pogut meréxer que 

en la eterna glòria en tot li plàcien, y canten aquell parlar del psalmista: «Seré saciat 
quand se mostrarà a mi la tua glòria.» Y encara en aquest món són saciats hi·s 
contenten, que axí {115b} com los avars sedegen y famegen los béns dels prohismes, y 
nunqua són farts ni·s contenten, per lo contrari, los qui tenen fam y set de fer justícia als 
prohismes res no desigen, y del que tenen se contenten.

 y] om. B. Seguim V.  |   magestat] majestat B. Seguim V.  |   magnifiquen] manifiquen B. Seguim V.  |   virtut] 
virtud B. Seguim V.  |   exercici] excereici B. Seguim V.  |   pogut] pugut B. Seguim V.  |   desigen] disigen B. 
Seguim V.

- Seré ... glòria] Sl 16, 15: Ego autem in justitia apparebo conspectui tuo; satiabor cum apparuerit gloria 
tua. Psalteri: «Però yo en la veritat de justícia comparré al teu conspecte; seré fart e content com me haurà 
apparegut la tua glòria» (López Quiles 1985: 44).

 altres] Om.: «qua declinatur a malo et fit bonum» (VCC, 149b).  |   nomena] A continuació, Corella omet 
aquest passatge del text llatí, que conté un fragment de pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 9 
(PG 56, col. 682): «quia secundum Chrysostomum, esurit justitiam, qui secundum Dei justitiam desiderat 
conversari; hanc justitiam et vitae rectitudinem, non solum in nobis, sed et in omnibus aliis appetere 
debemus» (VCC, 149b).  |  - Diu ... disciplina] Corella atribueix erròniament aquest passatge a sant Joan 
Crisòstom, a qui devem només el fragment anterior que Corella ha omés. Cfr. amb el text llatí: «Et haec est 
justitia, quae tribuit unicuique quod suum est: Deo, proximo, et sibi. Deo tria, scilicet: honorem Creatori, 
amorem Redemptori, timorem Judici. Proximo tria: obedientiam superiori, concordiam pari, beneficentiam 
inferiori. Sibi tria: munditiam cordi, custodiam ori, disciplinam carni» (VCC, 149b).





Hi devem atendre que no diu «aquells qui obren justícia», mas «los qui desigen posar-
la en obra»; ab tot que les facultats los fallguen, seran per los seus bons desigs saciats en 
la eterna glòria, hon tots los desigs complidament se acaben.

Diu sant Agostí: «Lo qui perfetament ama y desija obrar justícia, rectament just se 
nomena, si per culpa sua no resta que en exteriors actes ho mostre.»

Desigen, donchs, los hòmens coses vanes del món, de la carn y del diable, que no 
sacien ni saciar poden, y als inferns als qui les desigen devallen, que aquells són 
benaventurats, qui tenen fam y set de obrar justes obres.

[8. DE  LA CINQUENA BEATITUD : MISERICÒRDIA]

Aprés de la justícia, scriu misericòrdia lo evangelista, dient: «Benaventurats són los 
misericordes, que ells atenyeran misericòrdia.» Decentment la scriu aprés de justícia, 

perquè no deu star la una sens altra, y la una deu ésser temprada per l’altra. La 
misericòrdia sens justícia a dissolució acamina, y a crueldat la justícia sens misericòrdia; 
quand la una y l’altra se acompanyen, recta via acaminen.

Diu sant Agostí: «És misericorde aquell qui té lo seu cor miserable de la misèria de 
son prohisme; axí amen los prohismes, que les misèries d’ells dins lo seu cor 

experimenten. Amor los porta les dolors, penes y misèries de aquells qui amen, y per ço 
a Déu són més acceptes que aquells qui les tenen, encara que pacientment les tol·leren, 
perquè aquests misericordes per amor y voluntàriament les prenen, y les poden dexar si 
volen.»

És gran misericòrdia dexar al prohisme les injúries, l’oy, rancor e ira, y donar-li 

spiritual y corporal almoyna, però en si mateix deu començar la misericòrdia. Lo 
verdader misericorde, primer deu haver dolor del mal propi, se- {115c} gons aquell 
parlar de l’Ecclesiàstich: «Hages misericòrdia de la tua ànima, si a Déu vols plaure»; 
aprés, hages dolor dels mals y misèries del prohisme, fins a posar per ell la vida, seguint 
a Jesús, Déu y Senyor nostre, qui posà la vida per nosaltres.

 fallguen] fàlleguen B. Seguim V.  |   ho] o B. Seguim V.  |   dissolució] dissolació B. Seguim V.  |  
 experimenten] experimenta VB. Corregim la forma verbal atenent a la concordança de persona.  |   injúries] 
injures B. Seguim V.

- Benaventurats ... misericòrdia] Mt 5, 7: Beati misericordes: quoniam ipsi misericordiam consequentur.  |  
 Hages ... plaure] Sir 30, 24: Miserere animae tuae placens Deo, et contine: congrega cor tuum in sanctitate 
ejus, et tristitiam longe repelle a te.

- Diu ... mostre] Sant Agustí, De Trinitate, l.IX, c.IX (PL 42, col. 968).  |  - Desigen ... obres] Cfr. amb el 
text llatí: «ergo alli vana, quae eos satiare non poterunt; beati autem qui esuriunt et sitiunt justitiam, quoniam 
ipsi saturabuntur; hic pro modulo, sed plenarie in futuro» (VCC, 149b).  |  - Diu ... volen] Cfr. amb el text 
llatí la traducció de Corella, que expandeix el passatge i l’atribueix a sant Agustí, extrem que no consta en la 
VCC i que no hem pogut confirmar: «Est autem misericordia miseria cordis super malo; unde dicuntur 
misericordes, quasi miserum cor habentes, quia alterius miseriam quasi suam reputant, et de malo alterius, 
quasi de suo dolent» (VCC, 149b).





És la primera misericòrdia a nosaltres per penitència; la segona, al prohisme per 
benificència; la terça és filial a Déu per dolor e compasió de la sua mort dolorosa. Per la 
primera atenyem misericòrdia de nostres culpes; per la segona, misericòrdia de nostres 
penes, hi guanyam intercessós qui per nosaltres preguen; per la tercera, atenyem 
misericòrdia per haver la glòria, segons aquell parlar de l’Apòstol: «Si ensemps ab lo 

Senyor soferim, ensemps a ell haurem la glòria.» Donchs, molt nos devem studiar en les 
obres de misericòrdia, perquè en tots nostres actes és mester que no·ns dexe.

És tan gran aquesta virtut que nostre Senyor la té per pròpia, y per ço canta la Sgleya: 
«Senyor, al qual és propi tostemps perdonar y haver misericòrdia.» No haver tengut 
misericòrdia serà lo motiu ab lo qual contra los damnats pronunciarà la justa sentència, 

y per misericòrdia donarà als seus elets lo celestial Regne. Diu sant Jaume: «Juhí serà 
fet sens misericòrdia al qui no haurà fet misericòrdia.»

Diu sant Agostí: «Aquells qui als miserables subvenen farà lo Senyor que no sien 
miserables; lo que faràs en lo teu prohisme farà en tu lo Senyor misericorde.»

Diu sanct Ylari: «En tant lo Senyor en los nostres misericordes actes se delita, que sol 

als misericordes serà en lo Juhí final misericorde.»

 benificència] beneficència B. Seguim V.  |  compasió] compassió B. Seguim V.  |   misericòrdia] miserieòrdia B. 
Seguim V.  |   aquell] aquel B. Seguim V.  |   elets] elects B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |  delita] 
delicta B. Seguim V.

- Si ... glòria] Rm 8, 17: Si autem filii, et haeredes: haeredes, quidem Dei, cohaeredes autem Christi: si 
tamen compatimur ut et conglorificemur.  |  - Juhí ... misericòrdia2] Jm 2, 13: Judicium enim sine 
misericordia illi qui non fecit misericordiam: superexaltat autem misericordia judicium.

 la ... dolorosa] Cfr. amb el text llatí: «et tertia filialis ad Deum, per compassionem; sed, heu! quia nihil 
compatiuntur super contritione Joseph [Am 6, 6]» (VCC, 150a).  |   hi ... preguen] Cfr. amb el text llatí: «et 
intercessorum multiplicatione: qui enim diminuit alterius poenam, meretur suae diminutionem» (VCC, 
150a).  |   glòria] Corella omet a continuació aquest passatge de sant Ambròs de Milà, Expositio in psalmum 
CXVIII, sermó VIII (PL 15, col. 1299A): «Sed, ut dicit Ambrosius, qui compatitur, non perfunctorie 
compatitur: sed ut tribulationes Christi in corpore suo impleat, sicut implebat et Paulus» (VCC, 150a).  |  
 Senyor ... misericòrdia] Missale romano, Missae defunctorum, In die obitus seu depositionis defuncti, Oratio 
(1962, 5089).  |  - Diu ... misericorde] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella 
d’aquest passatge de sant Agustí: «Unde Augustinus: “Beatos esse dicit qui subveniunt miseris, quoniam eis 
ita rependetur, ut de miseria liberentur; fac et fiet; fac cum altero, ut fiat tecum; quod egeris cum petitore tuo, 
hoc agat Deus cum suo”.» (VCC, 150a). El fragment prové de dues fonts: la part inicial pertany a De sermone 
Domini in monte, l.I, c.II (PL 34, col. 1232), i la part final està manllevada de Sermones ad populum, Classis 
prima: De Scripturis, sermó LIII, c.V (PL 38, col. 0366).  |  - Diu ... misericorde] Sant Hilari de Poitiers, 
Commentarius in evangelium Matthaei, c.IV: De beatitudine et praeceptis, de reconciliatione fratrum, de 
adulterio, de oculo et manu eruenda, de juramentis et eleemosyna (PL 9, col. 0933A).  |   misericorde] Corella 
omet a continuació aquests dos passatges de sant Joan Crisòstom: Unde et Chrysostomus: “Dominus 
misericordiarum misericordes dicit esse beatos, ostendens unumquemque nostrum misericordiam promereri 
non posse, nisi et ipse misericors fuerit”. Et iterum: “Videtur autem esse aequalis retributio, sed et multo 
major: non est enim aequalis humana misericordia, et divina”.» (VCC, 150a). No hem pogut localitzar el 
primer passatge; el segon pertany Homiliae in Matthaeum, homilia XV (PG 57, col. 227).





Sien, donchs, cruels los tirans, inichs y feroces, sens misericòrdia pereixquen; 
benaventurats los qui misericòrdia amen, la qual trobaran eterna, exemp[t]s de tota 
misèria.

[9. DE  LA SISENA  BEATITUD: PURESA DE  COR]

La sisena beatitut posa per orde lo evangelista, dient: «Benaventurats són los de cor 
munde, que ells veuran a Déu en la sua glòria.»

Diu sant Ambròs: «Rectament aprés de misericòrdia scriu mundícia de cor lo 
evangelista, que la misericòrdia pròpiament en lo cor munde entra, no {115d} en lo 
ipòcrit, vanagloriós y ficte.»

Y per ço diu: «los de cor munde», no en aparent santedat ipòcrita y ficta. Axí com 
l’ull del cors si no és munde no pot clarament veure, axí lo cor si no és munde de 

carnals concupiscències, de affections terrenes, de simulacions fictes, no pot contemplar 
ni veure les perfections divines.

Més aprofita a conéixer, contemplar y veure la magestat divina mundícia de cor y de 
pensa que studi continuat de sciència. Per aquesta mundícia de cor pogué Johan, amat 

 misèria] mesèria B. Seguim V.  |   sisena] setena VB. Esmenem la lliçó a partir del text llatí: «Deinde sequitur 
sexta» (VCC, 150a).  |  beatitut] beatitud B. Seguim V.  |   mundícia] muudícia B. Seguim V.  |   concupiscències] 
concupicències B. Seguim V.  |   conéixer] conéxer B. Seguim V.  |   continuat] continuant VB. Corregim la 
lliçó atenent al sentit del passatge.

- Benaventurats ... glòria] Mt 5, 8: Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt.

- Sien ... misèria] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Saeviant ergo tyranni cum suis 
crudelitatibus, sine misericordia perituri; beati autem misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur: 
in futuro, ubi ab omni miseria culpae et poenae sublevabuntur; et in hoc seculo, ubi eis culpa remittitur et 
gratia largitur, conferuntur temporalia, et sublevantur a multiplici miseria, prout status ipse patitur, et saluti 
spirituali expedire videtur.» (VCC, 150a).  |   glòria] Om.: «Sexta beatitudo optime sexto loco ponitur, quia per 
ipsam homo ad Dei imaginem, quae ipsius Dei per cognitionem et amorem capax est, reparatur; quam sexta 
die conditus perdidit, et sexta aetate recuperavit» (VCC, 150a).  |  - Diu ... ficte] Cfr. amb el text llatí la 
traducció que presenta Corella d’aquest passatge de sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum 
Lucam, l.V (PL 15, col. 1652A): «quia, secundum Ambrosium, qui misericordiam defert, misericordiam 
amittit, nisi mundo corde misereatur; nam si jactantiam quaerit, nullus et fructus» (VCC, 150a).  |   Y ... ficta] 
Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Dicit ergo: Beati mundo corde, non dicit, de 
superficie, ut fallaces hypocritae, qui mundant quod foris est; non tantum corpore, ut mundani divites, qui 
corporis student munditiae, sed corde, quos non arguit conscientia peccatorum, qui declinant a malo quolibet, 
et faciunt omne bonum quod possunt, bono fine et recta intentione» (VCC, 150a).  |  ficta] Corella omet a 
continuació aquest fragment del text llatí, que tradueix més endavant (veg. p. 575,5-10): «Et vere sic mundo 
corde beati sunt, quoniam ipsi Deum videbunt, quia munditia maxime unit summae Beatitudini, et mundus 
non nisi mundo corde potest videri. Illud est cor mundum, quod non arguit conscientia ulla peccati; sed est 
templum sanctum Dei, ex quo cogitationes malae non procedunt. Si enim cor fuerit mundum a pravis 
cogitationibus, totus homo erit mundus ab iniquitatibus; ibi enim peccata oriuntur, ibi radices figunt, quae si 
ibi succisae fuerint, non est ubi crescant. Deus quippe spiritus est [Jn 4, 24]: et ideo non oculo carnis, sed 
oculo cordis et mentis tantum videri potest» (VCC, 150a-b).  |  9-12 Axí ... divines] Cfr. amb el text llatí la 
traducció de Corella, elaborada amb certa llibertat: «Et sicut oportet oculum carnis esse purum et mundum, ut 
solem possit videre; sic longe plus opportet oculum cordis mundum esse, ut possit Deum, qui lucem inhabitat 
inaccessibilem [1Tm 6, 16], videre, quia in eo omnis sufficientia nostra completur, et finis desideriorum 
nostrorum habetur, qui solis mundis corde debetur» (VCC, 150b).  |  -, Més ... evangeli] Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 150b).





dexeble, conéixer lo Senyor primer que·ls altres a la mar de Tiberia, y posà la vista al 
raig del sol de la divina esència quand entonà lo seu admirable evangeli.

Diu sant Agostí: «En cert, benaventurats són los de cor munde: veuran a Déu, en la 
qual vista stà tota la nostra benaventurança, tot lo repòs de nostres treballs y penes.»

Lo premi de tot lo que han sofert y sofiren los sants martres, tot a veure Déu se 

ordena. La puritat de nostre cor ab Déu nos uneix hi·ns ajusta, y los ulls de nostre cor 
obre. Y la divina mundícia no·s dexa veure sinó a cor munde. Aquell té lo cor munde, 
que de algun pecat la sua consciència no l’accusa; y axí, és temple la sua ànima, en lo 
qual Déu habita. És la fi de la amor nostra que a Déu pugam veure, y per ço devem molt 
treballar que tingam lo cor munde.

Bolquen-se, donchs, los miserables hòmens en lo fanch de les carnals immundícies, y 
aprés en les infernals penes, que benaventurats són los de cor munde, que veuran a Déu 
de present per gràcia, per fe y sperança, y eternament en la glòria. Y tant més lo poran 
veure quant del seu cor serà major la mundícia.

[10. DE  LA SETENA BEATITUD : AMOR DE PAU]

Aprés del cor munde, scriu lo evangelista la pau, qui és beatitud setena, la qual 

atenyerem perfetament en la edat setena, significada per lo disabte, setén dia. 
«Benaventurats són los pacífichs, que fills de Déu se nomenen.» Decentment aquesta 

 entonà] antonà B. Seguim V.  |   sants] sancts B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |  consciència] 
conciència B. Seguim V.  |   pugam] puguam B. Seguim V.  |   tingam] tinguam B. Seguim V.  |   disabte] 
disapte B. Seguim V.

 Benaventurats ... nomenen] Mt 5, 9: Beati pacifici: quoniam filii Dei vocabuntur.

- Diu ... penes] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb què Corella resol aquest passatge de sant 
Agustí, Sermones ad populum, Classis prima: De Scripturis, sermó LIII, c.VI (PL 38, col. 0366): «Unde 
Augustinus: “Hic est finis amoris nostri; quidquid bene agimus, quidquid laudabiliter aestuamus, quidquid 
inculpabiliter desideramus, ad Dei visionem cum venerit plus non requiremus. Videre Deum volumus: sed 
vide quid dictum est: Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Hoc para unde videas: non enim 
corde non mundo videre permitteris, quod non videtur nisi corde mundo”» (VCC, 150b).  |   penes] El 
traductor valencià omet a continuació aquest passatge de sant Ambròs de Milà, Expositio in psalmum CXVIII, 
sermó VIII (PL 15, col. 1303C): «Unde et Ambrosius: “Emunda cor tuum, omnes pollutas cogitationes de 
corde tuo abjice, nihil sit quo tuus inquinetur affectus. Simplex mens, pura sinceritas sit; talibus se Dominus, 
volutabris corporis depositis, demonstrare dignatur” haec Ambrosius» (VCC, 150b).  |  - Lo ... munde] 
Corella tradueix en aquest punt aquest passatge, omés anteriorment (veg. nota p. 574,9, en què es pot 
confrontar la traducció de Corella amb el text llatí).  |  - Bolquen-se ... mundícia] Cfr. amb el text llatí la 
traducció abreujada de Corella: «Immundi ergo corde, qui in sordibus sunt, sordescant adhuc; beati autem 
mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt, in praesenti per fidem, et in futuro per  speciem; in praesenti 
familiarius, et in futuro gloriosius. Hic secundum quod aliquis eripuerit se a malis, et bona fecerit, secundum 
hoc Deum videt aut minus aut amplius; et ibi quanto munditia major, tanto visio potentior et clarior» (VCC, 
150b).





beatitud succeheix a la cordial mundícia, que la pau als hòmens pacífichs y de bona 
voluntat del cel devalla.

Aquesta beatitut de pau és aquella {116a} per la qual l’ome axí ab Déu se pacífica, 
que alguna altra cosa no desija, ni stima, ni cerca; tot lo seu bé, tot lo seu repòs en sol 
Déu lo troba. Y axí, puys a Déu y en Déu tot lo seu viure transporta, té pau dins si, que 

res no l’inquieta, ni prosperitat ni adversitat no tenen poder que aquesta pau li facen 
perdre. Y és decent cosa que·ls hòmens qui axí pacíficament viuen fills de Déu se 
nomenen, perquè filiació diu semblança.

A Déu sembla qui en si, dins si, per si, té pau tranquil·le entenent, amant y fruhint la 
sua esència; y als pacífichs ell la’ls dóna, que dins si la porta: en temps de general pau 

devallà en la terra, pau en la sua nativitat, pau denunciaren los àngels, pau pricà en la 
terra, ab si mateix Déu pacificà los hòmens, en pau mostrà que saludasen los dexebles, y 
ab pau los saludà en lo cenacle, y pau los dexà en la Cena, hi pau dóna als seus elets en 
la eterna glòria. Donchs, mèritament los pacífichs fills de Déu se nomenen.

 beatitut] beatitud B. Seguim V.  |   semblança] semblamça B. Seguim V.  |   pricà] preÿcà B. Seguim V.  |  
 saludasen] saludassen B. Seguim V.  |   pacífichs] parcífichs B. Seguim V.

- que ... devalla] Cfr. amb el text llatí: «quia ad gradum pacis qui purgatus est dirigitur, nec nisi in bona 
voluntate pax nutritur» (VCC, 150b).  |   devalla] Corella omet a continuació aquest passatge del text llatí, que 
s’inicia amb un fragment de sant Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.V (PL 15, col. 
1652B): «Unde Ambrosius: “Cum interiora tua vacua feceris ab omni labe peccati, a te pacem incipis, ut sic 
pacem aliis feras”. Dicit ergo: beati pacifici, nec dicit, animo pacati, quia hoc pertinet ad secundam 
beatitudinem, quae est mititas; sed dicit, pacifici, qui scilicet primo in semetipsis pacem faciunt, et quidquid 
perversae cogitationis, locutionis, operisve deprehendunt potenter expellunt, nec aliquid turbationis in suae 
regno dominationis esse permittunt, et si quid eis adversitatis occurrat, pacem suam tamen servant, et cuncta 
cum cordis sui tranquillitate judicant. Deinde non in se tantum pacem custodiant, verum etiam alios 
discordantes sibi ad unitatem pacis reducunt, ac semper paci faciendae, reformandae, et conservandae, sive in 
se, sive in aliis, invigilant. Paci autem contrariantur quinque, scilicet: bella, lites, tumultus, inquietudines et 
molestiae. Pacifici ergo hujusmodi bellis sopiendis, litibus dirimendis, tumultibus sedandis, inquietudinibus 
quietandis, molestiis mitigandis insistunt. Haec autem sunt officia Filii Dei, qui in se pacificus pacem 
reformavit in aliis, et ideo de pacificis bene dicitur: quoniam filii Dei vocabuntur» (VCC, 150b).  |  
- Aquesta ... nomenen] Cfr. amb el text llatí la versió de Corella, que tradueix el text amb certa llibertat i 
s’estén explicant la pau que va presidir els fets del Senyor sobre la terra: «Pacifici etiam dicuntur qui totaliter, 
etiam per affectum mentis Deo sicut summae bonitati conjunguntur, et sic nihil aliud extra ipsum quaerunt: 
sed in ipso quietantur et pacificantur. Qui et filii Dei vocari merentur, quia filiatio Dei importat 
assimilationem ad Deum; proprium autem est ipsius Dei seipso frui, et in ipso quietari. Pacifici ergo esse 
debemus, ut vere ipsum Deum pacis in nobis habere mereamur, de quo scriptum est: Factus est in pace locus 
ejus [Sl 75, 3]» (VCC, 150b-151a).  |   perquè ... semblança] És a dir, ser fill de Déu comporta semblar-se a ell.  |  
 nomenen] Corella omet a continuació un passatge de sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.I, c.II (PL 
34, col. 1233), i el fragment que clou l’exposició de la setena beatitud en la VCC: «Ubi Augustinus: “Pacifici 
in semetipsis sunt, qui omnes animi sui motus exponentes et subjicientes, rationi, id est menti et spiritui, 
carnalesque concupiscentias habentes edomitas, fiunt regnum Dei. In quo ita ordinata sunt omnia, ut id quod 
est in homine praecipuum et excellens, hoc imperet ceteris non reluctantibus, quae sunt nobis bestiisque 
communia, atque idipsum quod excellit in homine, id est mens et ratio, subjiciatur potiori, quod est ipsa 
Veritas Unigenitus Filius Dei. Neque enim imperare inferioribus potest, nisi superiori se subjiciat. Et haec est 
pax, quae datur in terra hominibus bonae voluntatis [Lc 2, 14], haec est vita consummati perfectique 
sapientis” haec Augustinus. Litigent ergo discordes, patrem suum diabolum imitantes; beati autem pacifici, 
primo sibi, deinde aliis, scilicet internam pacem et fraternam servantes, quoniam filii Dei, et veri imitatores 
ejus, in superna pace vocabuntur. Habent enim similitudinem Dei Patris, quia Deus pax et quies summa est, et 
omnia cum tranquillitate disponit» (VCC, 151a).





[11. DE  LA HUITENA BEATITUD: SOSTENIR  LA PERSECUCIÓ]

Aprés de aquesta beatitud de pau, còngruament lo evangelista scriu la beatitud 
huytena. Y no sens gran misteri, de aquesta pau, per la qual l’ome ab Déu, y ab si, y ab 
lo prohisme se pacifica, surt una diabòlica guerra que·l diable procura, sperant que porà 
posar discòrdia entre Déu y l’ome per menaces de turments, dolors y penes, fins a mort 
cruel, acerbíssima. Scriu, donchs, lo evangelista la beatitut huytena, dient: 

«Benaventurats són aquells qui sofiren persecució per justícia, que de aquests és lo 
celestial Regne.»

 gran] grans V. Seguim B.  |   pacifica] picifica B. Seguim V.  |   beatitut] beatitud B. Seguim V.

- Benaventurats ... Regne] Mt 5, 10: Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam: quoniam ipsorum 
est regnum caelorum.

- Aprés ... Regne] Corella s’aparta en aquest punt del text llatí i ofereix una brevíssima exposició de la 
huitena beatitud que no té en compte ni el contingut ni les les diverses citacions patrístiques que acompanyen 
el text de la VCC: «Deinde sequitur octava: Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam 
ipsorum est regnum ccelorum. Secundum Chrysostomum, posita pacificorum beatitudine, ne aliquis 
aestimaret, quod semper pacem sibi quaerere sit bonum, subdit: Beati qui persecutionem patiuntur propter 
justitiam. Haec etiam beatitudo perficit hominem, ad bene patiendum, sicut praedictae ad bene agendum; quia 
sicut ad virtutem pertinet bene agere, ita et bene pati. Et ideo post praecedentes beatitudines, quae consistunt 
in perfectione actionis, sequitur haec, quae consistit in perfectione passionis. Nam sicut beatitudo patriae 
distinguitur penes auream et aureolam, sic beatitudo viae, quae est imago quaedam et similitudo illius; 
praecedentibus enim respondet praemium aureae, huic vero praemium aureolae, quae hic per regnum 
intelligitur. Nam, secundum Hieronymum, haec martyrio terminatur. Dicit ergo: Beati scilicet non tantum qui 
bene operantur, sed etiam qui persecutionem patiuntur, scilicet patienter, et non propter scelera et peccata sua, 
sed propter justitiam, scilicet legalem, quae includit omnem virtutem, id est secundum Chrysostomum, pro 
veritate atque pietate, et pro aliorum defensione; solemus enim justitiam pro omni virtute animi ponere. Et 
vere beati in spe, beatificandi in re: quoniam ipsorum est regnum coelorum, et quoad auream, et quoad 
aureolam. Sed numquid pro libertate Ecclesiae, me exponam morti? Ita, et pro aliis quae spiritualia sunt; non 
pro agris, vel redditibus Ecclesiae et similibus. Saepe enim nos opponimus pro his, magis inducti avaritia, 
quam justitia. Hujusmodi quaestionem Ambrosius determinans, ait: “Si a me petierit Imperator quod meum 
est, id est fundum meum, argentum meum, et hujusmodi, sciat me non refragaturum, quamquam omnia quae 
mea sunt, sint pauperum: verum ea quae divina sunt, imperatoriae potestati non sunt subjecta. Si patrimonium 
petitis, invadite; si corpus, occurram ; vultis in vincula rapere, vultis in mortem rapere, voluntatis est mihi: 
non ego me vallabo circumfusione populorum, nec altaria tenebo vitam obsecrans; sed pro altaribus et 
spiritualibus, ad ipsa pertinentibus immolabor” haec Ambrosius» (VCC, 151a). Els fragments patrístics que 
integren aquest passatge formen part, respectivament, de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 
homilia XV (PG 57, col. 228); sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium, l.I, c.V 
(PL 26, col. 0035A); i sant Ambròs de Milà, Epistolae, Prima classis, epístola XX (PL 16, cols. 0996B-C).





[12. DE  LA CONCATENACIÓ  DE LES BEATITUDS]

Diu sant Crisòstom: «Ha texit lo Senyor de or una cadena, si consideram com 
proceheix la una beatitut de l’altra, y com respon la primera a la huytena. Y com no 
solament en obrar virtuosos actes stà la perfecció nostra, mas en pacientment sofferi[r] 
dolors y penes.»

Diu sant Agostí: «No penses que solament de la primera hi de la darrera, mas de totes 

lo Regne celestial és lo premi.» Totes y cascuna d’elles lo mereixen, y la una sens l’altra 
no·l pot meréxer. Y per açò lo Senyor en la pri- {116b} mera hi en la última explica lo 
celestial Regne: per mostrar que dins aquest premi totes se tanquen; y en la huytena se 
acaben, que·l celestial Regne en la edat huytena, quand resuscitaran los cossos, serà 
perfetament nostre, ab tot que les ànimes santes en la setena edat que per a elles se conta 

en glòria reposen.

 perfecció] perfeció B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   santes] sanctes B. Seguim V.

-, Diu ... Regne] Corella ofereix en aquest apartat una explicació breu i molt reelaborada de la 
concatenació de les huit benaurances. De fet, només responen al text llatí les dues citacions de sant Joan 
Crisòstom, que tradueixen, encara que amb llibertat, un únic passatge del conegur orador d’Antioquia, que 
figura en la VCC a l’inici del subcapítol dotzé de l’ed. Rigollot, i que  pertany a Homiliae in Matthaeum, 
homilia XV (PG 57, col. 228); la resta del text llatí, com es pot comprovar, és omés per Corella, i només 
serveix de font on pouar algunes idees: «Haec octava, complementum est aliarum beatitudinum et summa 
omnium coronarum: tunc ut cum homo perfectus est in ceteris, tandem aptus ad patiendum adversa dignus 
reperiatur. Unde Chrysostomus: “Propterea a priori semper sequenti, viam faciens mandato, seriem et 
catenam nobis quandam auream subtexuit. Cum enim quis humilis fuerit, erit consequenter et mitis; qui 
autem mitis, etiam peccata lugebit; qui vero ob peccata luget, esurit, sititque justitiam; qui justus est, iste 
etiam misericors; qui misericors fuerit et justus, idem est compunctus et mundus corde; qui vero talis est, erit 
etiam profecto pacificus; porro, qui ista perfecerit, erit absque dubio etiam ad pericula praeparatus, nec ad 
maledicta prorsus ulla terrebitur, nec si mala quoque mille patiatur” haec Chrysostomus. Qui ergo praedictas 
virtutes habet, beatus est, multo autem beatior, qui has virtutes inter adversa servare non trepidat. Septem 
itaque perficiunt, sed octava clarificat et demonstrat quod perfectum est. Nam patientia opus perfectum habet 
[Jm 1, 4], ut per hunc gradum perficiantur et ceteri, tanquam a capite rursus exordiens. Unde octava redit ad 
caput, sive ad principium, id est ad primam beatitudinem, probans et purgans eam, si quid fermenti habet 
admixtum. Beati enim pauperes si persecutionem patiuntur propter justitiam. Redit etiam ad secundam, 
probans et purgans eam, beati enim mites, si  persecutionem patiuntur propter justitiam. Ita et ad omnes alias 
referendo, redit iterum, utpote probatio, purgatio et consummatio earum. Debet ergo replicari ad omnes alias 
praecedentes, ad hoc quod sint probatae beatitudines. Scorpius non calcatus, quietus jacet, aculeos non exerit, 
sed tactus statim exerit pugionem et pungit; ita et homo vacuus virtute, punctus urenti verbo vel injuria ei 
illata, statim, sicut serpens, ira et odio, ac verbo contumelioso, et impatientia armatus crepat et insilit in illum 
qui eum laesit; in quo probatur, et vas vacuum esse cognoscitur. E contra, Sancti percussi in una maxilla, 
praebent aliam; diligunt inimicos et orant pro persequentibus se. Hinc dicit Bernardus, quod sicut stellae de 
nocte lucent, de die autem non apparent, sic virtus quae non apparent in prosperis, emicant in adversis. Unde 
secundum hoc non videtur octava proprie beatitudo dicenda, et per se distincta, sed praecedentium illuminatio 
potius et confirmatio. Octavo autem loco ponitur, quia significat generalem resurrectionem, octava aetate 
futuram, quae etiam per octavas Sanctorum designatur. Haec ergo circumcisioni et octavae resurrectionis 
comparatur, quia per hanc circumciditur in nobis et aufertur, si quid fermenti in nobis remanserit, et 
consummamur in omni perfectione et probatione virtutum. Sicut enim in octava resurrectionis immutabimur, 
et perficiemur in gloria; ita et per hanc, hic in merito et gratia» (VCC, 151a-b). El passatge de sant Bernat de 
Claravall que figura en el text llatí, i que Corella no tradueix ací, sinó en l’apartat tretzé (veg. p.580,5-6), 
prové de Sermones in Cantica canticorum, sermó XXVII: De ornatu sponsae, et qualiter anima sancta in 
coelum dicatur (PL 183, col. 0917C-D).





Comença en lo fonament qualsevol edifici. En humilitat hi pobrea de sperit té principi 
lo celestial Regne; té fi perfeta en lo martiri. O, admirable filosofia, que no la podia 
explicar sinó Déu hi home, per quina scala puja les nostres ànimes al celestial Regne!

Diu sant Crisòstom: «Aquells qui són humils hi pobres, fàcilment són mansuets, 
suaus hi benignes. Les sues culpes ploren, y al celestial Regne suspiren. Hi tenen fam y 

set fer de si justícia als prohismes, y haver compassió de les sues misèries. Hi justícia hi 
misericòrdia fan lo cor munde, y axí pau hi troba quieta posada. Y, tal com aquest no 
delibera perdre aquestes tan excel·lents gràcies per aquesta mísera vida; ans vol sofferir 
qualsevol dolors hi penes que perdre aquestes justes obres, per les quals, puys axí les 
guarda, mereix lo celestial Regne.»

[13. COM  EN  TOTES LES  BEATITUDS ES PROMET  EL  REGNE  DEL  CEL]

Són, donchs, benaventurats los qui persecució sostenen per justícia, que d’ells és lo 
celestial Regne. Generalment, per tota virtut prenem ací justícia. Mereix lo celestial 
Regne aquell qui testificant qualsevol acte de virtut dexa la vida, però aquells 
pròpiament són martres, que vol dir «testimonis», quand per la justícia hi veritat de la fe 
moren. Hi axí, per testimoni de qualsevol virtut poden morir martres si aquella virtut no 

la verifiquen per moral filosòfica doctrina, mas perquè·ls sagrats evangelis y la santa fe 
cathòlica la manen. Hi lo cavaller qui mor en justa batalla per son rey, senyor y príncep, 
és martre si va a la batalla per verificar la santa religió cristiana, que li mana que a son 
Rey y Senyor serveixca, y per lo bé públich pose la vida.

 al] ad B. Seguim V.  |   y] hi B. Seguim V.  |   mísera] om. B. Seguim V.  |   mereix] mareix B. Seguim V.  |  
celestial] celesteal B. Seguim V.  |   prenem] prenen B. Seguim V.

-, Són ... cativa] Corella ofereix una versió molt reelaborada d’aquest passatge de la VCC. A partir de la 
idea que la pobresa voluntària és un tipus de martiri («voluntaria enim paupertas, est quoddam genus 
martyrii», VC 151b), Corella desenvolupa tot un al·legat del martiri que no és present en el text de Ludolf de 
Saxònia, i que inclou la consideració de màrtir per al miles Christi o cavaller que mor en batalla «per verificar 
la santa religió cristiana» i una al·lusió al màrtir Thomas Becket (veg. una altra al·lusió a aquest sant en p. 
255,13, i la nota que l’acompanya). Cfr. la versió del traductor valencià amb el text llatí: «Et respondet sibi 
idem praemium quod primae, scilicet regnum coelorum; quia illi maxime persecutionem in mundo patiuntur, 
qui contemptui habentur, et tales sunt maxime pauperes spiritu, qui jam a pluribus deridentur. Maxime etiam 
conveniunt in merito, voluntaria enim paupertas, est quoddam genus martyrii, quia utrobique oportet vincere 
animum quoad delectabilia hujus mundi. In regno quoque includuntur duo, scilicet divitiae, et dominatio. 
Promittitur ergo regnum pauperibus, per respectum ad divitias, quia qui propter Christum abrenuntiant divitiis 
temporalibus, in futuro gaudebunt aeternis; patientibus vero per respectum ad Dominum, quia qui hic propter 
Christum opprimuntur, in futuro cum Christo oppressoribus dominabuntur. Potest etiam dici quod non est 
idem praemium utrobique: quia ibi per regnum intelligitur praemium aureae, hic praemium aureolae. Hoc 
autem unum praemium quod est regnum coelorum, etiam in aliis est, sed varie nominatum. Unde 
Chrysostomus: “Tu vero etsi non per singulas beatitudines regnum audias repromitti, ne tristeris, etsi enim 
retributiones ipsas differenter appellat, eas tamen cunctas ad unum coelorum regnum reducit: nihil enim 
omnino aliud nisi coeleste regnum per haec cuncta designat” haec Chrysostomus. Videat ergo unusquisque 
haec audiens, si in aliqua istarum beatitudinum continetur: et si in aliqua se invenerit, securus sit quod beatus 
erit: hoc enim veritas dicit, veritas autem mentiri non potest» (VCC, 151b-152a). El passatge de sant Joan 
Crisòstom, que Corella no tradueix, prové de Homiliae in Matthaeum, homilia XV (PG 57, col. 228).  |  
- Hi ... manen] Respecte de la supremacia de la religió cristiana sobre la filosofia de l’Antiguitat que 
apunta Corella en aquesta glossa, veg. nota p. 23,13-14.





Morí {116c} martre lo gloriós archibisbe sant Thomàs de Contuberi per la libertat de 
la santa Sgleya, no per les temporals riquees, les quals menys que fem stimava, mas per 
la libertat ecclesiàstica, per la santa Sgleya líbera y franca, la qual volia lo rey de la terra 
que fos cativa.

Diu sant Bernat: «Les set beatituds en la huytena resplandeixen; axí com en la nit les 

steles, axí les virtuts en les tribulacions y penes.»

[14. DE LES TRES PERSECUCIONS PER  DEFENSAR  LA DOCTRINA 
EVANGÈLICA]

Amonesta’ls aprés lo Senyor que sien promptes, y avisa’ls de les persecucions que·ls 
speren. Diu sant Gregori: «Los mals que són prevists no poden tant noure.» A tots 
generalment lo Senyor parla, però specialment als apòstols, cavallers specials y prínceps 
de la santa Sgleya, y manifesta’ls tres persecucions que devien soferir per la evangèlica 

doctrina: de cor, de paraules y de obres. Avisa’ls perquè no s’alteren, y diu-los: 
«Benaventurats sereu vosaltres com vos tendran en hoy los hòmens, quand vos 
perseguiran malahint hi blasfemant de vosaltres per lo meu nom, lo qual los serà odiós, 
que no·l poran ohir en la vostra boca. Hajau goig y alegrau-vos, que de aquestes dolors, 
turments, penes hi opprobris gran és y copiós lo vostre premi en lo celestial Regne.»

 archibisbe] archebisbe B. Seguim V.  |   Bernat] Benet B. Seguim V.  |   steles] stelles B. Seguim V.  |  
 Benaventurats] Benatenturats B. Seguim V.  |  com] con B. Seguim V.

- Benaventurats ... Regne] Mt 5, 11-12: Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint, et 
dixerint omne malum adversum vos mentientes, propter me: gaudete, et exsultate, quoniam merces vestra 
copiosa est in caelis. Sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos.

- Diu ... penes] Aquest fragment de sant Bernat està basat en un passatge de l’abat de Claravall que trobem 
en l’original llatí en la part final de l’apartat dotzé (veg. nota p. 578,1-579,10, en què es pot confrontar la 
traducció de Corella amb el text llatí).  |  - Amonestals ... Regne] Corella reelabora també el contingut 
d’aquest apartat: tradueix molt lliurement la primera part del text llatí, que tracta de les tres persecucions que 
sofreixen els defensors de la fe catòlica (de cor, de paraules i d’obres), i hi afegeix el passatge de sant Gregori, 
que no consta en la VCC i que no hem localitzat; la segona part del text llatí, centrada en la triple paciència 
amb què cal contrerestar les tres persecucions (perdonant, compadint i orant), és omesa totalment pel 
traductor valencià. Cfr. amb el text de Ludolf, que combina en glossa Mt 5, 11-12 i Lc 6, 22: «Deinde post 
generalem sententiam, subdit specialem persuasionem, verbum ad Apostolos convertendo, et triplicem actum 
persecutionis, scilicet: in corde, ore, et opere, eis praenuntiando, dicens: Beati estis cum maledixerint, ex 
odio, et oderint, ex animo, vos homines, quoad primum; et persecuti vos fuerint, et separaverint vos, 
excludendo a synagogis, et communione sua tanquam immundos, et sibi graves ad videndum, quoad tertium; 
et dixerint omne malum adversum vos, id est omnia genera verborum malignantium, quibus vestram famam 
laedant, et exprobaverint vos, convitia et improperia vobis dicendo, et ejecerint nomen vestrum, scilicet 
nomen Christiani, tanquam malum, illud execrantes ac diffamantes, et extinguere cupientes, quoad secundum. 
Non quod debeat aliquis ista quaerere, sed quia timore horum, non debet veritatem vitae, justitiae, et 
doctrinae dimittere. Sicut autem triplex est persecutio, scilicet: cordis, oris, et operis: et haec tertia triplex, 
scilicet in damno temporalium, in persecutione amicorum, in afflictione et injuria proprii corporis; ita et 
triplex est patientia, quae odium cordis, verbum contumeliosum oris et manualem persecutionem operis 
sustinet patienter, remittendo omnem injuriam, compatiendo peccato proximi, orando ut a via mala 
convertatur, et ita peccatum ejus deleatur. Hic triplex hostis Ecclesiam Dei impugnat, contra quos triplicem 
patientiam opponit» (VCC, 152a).





[15. COM CRIST  PREDIU ESPECIALMENT  ALS APÒSTOLS TOT EL  QUE 
SOFRIRAN  PEL  SEU NOM]

No vol dir lo Senyor que algú dega desijar ni cercar ésser avorrit del prohisme, però 
que no dexe la veritat de la fe y de justícia per temor de aquestes penes, quasi dient: «A 
vosaltres ho dich, apòstols, hi als successors vostres: stau alegres quand injustament vos 
perseguiran los pobles, y los tirans, potestats y prínceps. La injustícia d’ells és la glòria 
vostra, que si justament vos perseguien, vosaltres seríeu delats y criminosos, no martres 

gloriosos. Mentiran per l’oy que al meu nom tenen, hi testificaran de fals contra 
vosaltres. No solament vull que u prengau ab paciència, mas ab goig y alegria, perquè 
vegen que lo copiós premi vostre no és en aquesta terra, mas en lo meu celestial Regne. 
Soferir tals penes, dolors hi martiris és clara demostració de la veritat del meu evangeli, 
que {116d} és mensprear les coses de aquest món totes ensemps y la vida per mi, qui só 

premi de la eterna glòria.»

 ho] o B. Seguim V.

- No ... glòria] El traductor valencià reelabora també aquest passatge: omet el fragment inicial de la VCC, 
que fa referència als apòstols com a principals destinataris de les seues paraules, atés que són els qui majors 
persecucions sofriran (idea que ja havia aparegut en l’apartat anterior), i dos passatges de Beda el Venerable i 
de sant Agustí. Tot i que Corella no segueix literalment el text llatí, les idees que ofereix en la seua traducció, 
constituïda per un passatge modulat que posa en boca de Jesucrist, estan en consonància amb les expressades 
per les dues citacions patrístiques referides. Cfr. la reelaboració del traductor valencià amb l’original llatí: 
«Huc usque ergo ad omnes generaliter et indeterminate sententias posuit, hic vero specialiter ad Apostolos 
verba dirigit, quamvis et haec etiam aliis conveniant, praedicens praecipue quanta pro nomine ejus passuri 
essent, et monstrans quia eorum hoc maxime proprium est, super omnes alios; quia ergo propter majorem 
difficultatem, speciali persuasione indigebant, ideo convertitur ad eos, ut animaret, quos sicut agnos inter 
lupos missurus erat. Unde Beda: “Non ad hoc nostri similes valent, sed eorum qui ibant gaudentes a 
conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu contumeliam pati [Ac 5, 41]”. Ast quia non 
omnis persecutio beatificat, sed tantum illa quae gaudiose suscipitur propter justitiam, quae est Christus Filius 
Virginis, ideo addit: mentientes, et propter me, seu Filium hominis; quia ad hoc quod persecutionis tolerantia 
beatum faciat, requiritur quod mendose et false, seu injuste, ac propter Christum nobis inferatur, in quo 
tristitia persecutionis, convertetur in gaudium, quando reddet Deus Sanctis mercedem laborum suorum. Alias 
enim non est beatus, sed miser, nec est ei merces inde, sed accumulatio suae miseriae. Unde Augustinus: “Si 
sustines quia peccasti, propter te sustines, non propter Deum. Si autem sustines, quia mandata Dei servasti, 
vere propter Deum sustines, et merces tecum manet in aeternum, quae sentitur in corde patientium, eorum qui 
jam possunt dicere, gloriamur in tribulationibus. Non enim ista perpeti fructuosum est, sed ista pro Christi 
nomine, non solum aequo animo, sed etiam cum exultatione tolerare”» (VCC, 152a-b). El fragment de Beda 
el Venerable pertany a In Lucae evangelium expositio, l.II, c.VI (PL 92, col. 0402D); el de sant Agustí està 
extret de dues fonts: la primera part prové d’Enarrationes in psalmos, In psalmum LXVIII enarratio, sermó I: 
Deprima parte psalmi (PL 36, col. 0850), i la segona de l’obra De sermone Domini in monte, l.I, c.V (PL 34, 
col. 1236), que també es pot llegir en Raban Maur, Commentariorum in  Matthaeum libri octo, l.II, c.V: De 
sermone Domini in monte, et perfectione evangelica (PL 107, col. 0800A).  |   delats] Acusats; persones a qui 
s’atribueix un crim o delicte (DCVB, s.v. delat).





[16. COM  PRIMER,  PERÒ,  ELS  ERIGEIX  EN  ESPERANÇA D’ABUNDANT 
MERCÉ]

Diu sant Jerònim: «És lauger qualsevol trebal[l] ab sperança del premi.»
Alegrau-vos, donchs, dins lo cor vostre, y mostrau a la part de fora goig y alegria per 

exemple de aquells qui us miren, hi coneguen la veritat y efficàcia de la mia doctrina, y 
quant és gran lo premi qui eternament vos spera, no en aquesta miserable vida, plena de 
perills, misèries y penes, mas en la sdevenidora, la qual és copiosa de tots los goigs y 

béns que considerar se poden, y molt més del que enteniment humà y angèlich poden 
compendre, sinó quand ho experimenten. Gran, copiós e ineffable és aquest premi, y 
tant major quant és la fe de aquell qui per tals tribulacions lo guanya.

Mira lo Senyor no solament les obres, mas la rael, affectió y amor d’on proceheixen. 
Y axí, no mira tant la divina misericorde justícia la exterior quantitat de nostres actes, 

quand la interior voluntat d’on proceheixen; tant hi més stima lo Senyor la mealla de la 
vídua com de Zacheu la mitat de les sues riquees. Menysprehem, donchs, honors, 
riquees y pompes vanes ensemps y la vida, atenent al copiós premi que en los cels nos 
spera. Sobreabundant de tots béns serà la nostra eterna vida, com aquest mortal cors se 
vestirà la immortalitat de la ànima, dotat de quatre excel·lents dots gloriosos.

 donchs] donhs B. Seguim V.  |   que] qui B. Seguim V.  |   experimenten] experimentem B. Seguim V.  |  
ineffable] inefable B. Seguim V.  |   rael] real B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «qualitatem et modum radicis, 
ex qua oriuntur et tolerantur» (VCC, 152b).  |  affectió] affeció B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |  
Senyor] Sonyor B. Seguim V.  |   Menysprehem] Menysprehen B. Seguim V.  |   copiós] eopiós B. Seguim V.  |  
que] om. B. Seguim V.

- Alegrau-vos ... spera] Mt 5, 12.  |  - com ... ànima] 1Co 15, 54: Cum autem mortale hoc induerit 
immortalitatem, tunc fiet sermo, qui scriptus est: Absorpta est mors in victoria.

 Diu ... premi] Corella omet el fragment inicial que presenta la VCC en aquest apartat i ofereix una traducció 
molt abreujada del passatge atribuït a sant Jeroni, que pertany en realitat a Pseudo-Jeroni, Epistolae, Epistola 
I: Pelaggi ad Demetriadem, c.XXVIII (PL 30, col. 0042D): «Unde concludit, subjungens praemium, et per 
hoc alliciens ad patiendum. Ut enim dicit Hieronymus, quodlibet opus leve fieri solet, cum ejus praemium 
cogitatur, et spe mercedis levigatio fit laboris» (VCC, 152b). Aquesta mateixa epístola ha estat atribuïda a 
sant Agustí (PL 33), Pelagi I (PL 30) i Pelagi de Bretanya (PL 33).  |  - Alegrau-vos ... guanya] Cfr. amb el 
text llatí la versió de Corella, que tradueix el text amb certa llibertat i n’omet l’enumeració retòrica de la part 
final: «Gaudete, inquit, scilicet interius in corde, et exultate, scilicet exterius in corpore, id est propter 
exemplum, gaudium foris ostendite, tam propter bonum virtutis patientiae, quam propter spem praemii et 
gloriae: quoniam merces vestra, non tantum magna et sicut aliorum, sed copiosa, et supra condignum est in 
coelis. Multa enim merces est in coelis, multa propter justitiam patientibus in terris. Merces ista magna est, 
multa est, pretiosa est, diuturna est. Tam magna est, quod non potest comprehendi; tam multa est, quod non 
potest numerari; tam pretiosa est, quod non potest aestimari; tam diuturna est, quod non potest finiri. Merces 
ista tanto est uberior, quanto gaudio et exultatione, in tribulationibus, fides est devotior» (VCC, 152b).  |  
- tant ... vídua] El passatge fa referència a la història evangèlica de la mínima ofrena de la viuda pobra al 
temple (Mc 12, 41-44). La mealla és una moneda ínfima, de valor de mig diner (DCVB, s.v. malla).  |   com 
... riquees] Al·lusió al passatge evangèlic de sant Lluc (Lc 19, 1-10), en què es narra que Zaqueu, cap dels 
publicans, donava als pobres la meitat dels seus béns. Per això, a pesar de ser pecador, Jesús es va hostatjar a 
sa casa.  |  - Menysprehem ... gloriosos] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què consta 
l’atribució de part del passatge a sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.I, c.V (PL 34, col. 1237): 
«Sentiunt ergo, ut dicit Augustinus, istam mercedem, qui gaudent in bonis spiritualibus; sed ex omni parte 
perficientur, cum etiam mortale hoc induerit immortalitem» (VCC, 152b).





Però és gran dolor de nosaltres com falsament les coses de aquest món nos enganen; 
és en gran perill nostra vida com los pobles nos lohen, com lo vent de la favor en alt nos 
leva, com les prosperitats nos alegren. Deurien los nostres ulls stil·lar làgremes, y ab 
plors per los pecats nostres, contrastar al perill de les vanes alegries, axí com 
fabulosament scriven los poetes que ploren les serenes en la tranquil·litat de les aygües.

Deuen éser cristianes alegries en les tribulacions, dolors y penes per lo nom de Jesús, 
Déu y rey nostre. Alegrem-nos ab los apòstols, als quals diu lo Senyor {117a} que en 
tals dolors y penes se alegren per lo copiós premi que en lo celestial Regne speren, y 
dels quals scriu sant Luch en los Actes que, havent decretat lo Consell que fort los 
batesen, alegres anaven pensant que tanta gràcia havien atesa que·l Senyor los havia fet 

dignes que per glòria del seu nom sostinguessen penes.
No cerquem la mundana glòria, si desijam la eterna; no desigem les delectacions 

terrenes, fictes y vanes, si volem atényer les verdaderes, copioses y eternes.
Diu Sèneca: «No pots ésser benaventurat si·l poble no·t menysprea y si tu los 

menyspreus no menysprees.»

 batesen] batasen B. Seguim V.

- havent ... penes] Ac 5, 40-41: Et convocantes Apostolos, caesis denuntiaverunt ne omnino loquerentur in 
nomine Jesu, et dimiserunt eos. Et illi quidem ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt 
pro nomine Jesu contumeliam pati.

- Però ... aygües] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, feta amb certa llibertat: «Sed nos heu! in 
multis decipimur. Quando nobis arrident secularia, quando vulgus laudibus nos attollit, gaudemus et 
exultamus; cum magis flere et dolere deberemus, quia magis periculum sunt prospera, quam adversae laudes, 
quam vituperationes» (VCC, 152b). La comparació del plor del pecador amb el de les sirenes de la mitologia 
clàssica és una glossa corellana que ens permet posar en relació aquesta obra religiosa amb les obres profanes 
i mitològiques de l’autor, així com intuir els gustos dels lectors a qui estava destinada la traducció del 
Cartoixà. Veg. aquest mateix motiu, afegit també pel traductor valencià, en aquest passatge del Segon: «Los 
qui canten hi lamenten hi endechen són los diables o mals hòmens qui detenen l’ànima peccadora en la culpa 
ab complacències e persuasions perverses. Però nosaltres, per tornar a la nostra pàtria, devem a tals cants 
tancar les orelles que les mortals serenes en la mar de infern no·ns acabucen. Legim poèticament de Ulixes 
que, essent en les mars que les serenes cantaven, manà als seus que·l ligasen a l’arbre perquè no saltàs en la 
mar al cant de les serenes.» (f. 19b).  |  - Deuen ... nostre] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 152b).  |  
- Alegrem-nos ... penes] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que explicita la font bíblica 
(Ac 5, 40-41) que hi ha darrere d’aquest passatge: «Gaudeamus ergo et exultemus, cum Apostolis, quibus 
salubre gaudium, et salubris exultatio demonstratur, cum eis in contumeliis et persecutionibus gaudendum 
esse, et exultandum denuntiatur» (VCC, 152b).  |  - No ... eternes] Corella resol amb aquest breu fragment 
un passatge del text llatí amb dues citacions patrístiques: una de sant Jeroni, Commentariorum in evangelium 
Matthaei ad Eusebium, l.I, c.V (PL 26, col. 0035B) i una altra de sant Joan Crisòstom que no hem pogut 
localitzar: «Unde Hieronymus: “Nescio quis hoc nostrum possit implere, ut laceretur opprobriis fama nostra, 
et nos exultemus in Domino. Hoc qui vanam sectatur gloriam, implere non potest. Gaudere igitur et exultare 
debemus, ut merces nobis in coelestibus praeparetur. Eleganter in quodam volumine scriptum legimus: Non 
quaeras gloriam et non dolebis cum inglorius fueris”. Unde et Chrysostomus: “Quantum aliquis laetatur de 
laudibus hominum, tantum de vituperatione tristatur. Qui vero gloriam concupiscit in coelo, opprobria non 
timet in terris”» (VCC, 152b).  |  - Diu ... menysprees] Cfr. la traducció abreujada que ofereix Corella 
d’aquest fragment de Sèneca amb el text llatí: «Unde dicit Seneca: “Nunquam felix es, si nondum te turba 
deridet. Si beatus esse vis, cogita hoc primum contemnere contemptum. Si vis beatus esse, si fide bona, vir 
bonus; sine te stultum videri, sine contemnat te aliquis. Quisquis volet, tibi contumeliam faciat et injuriam, tu 
tamen nihil patieris, si modo tecum erit virtus” haec Seneca» (VCC, 152b). El passatge pertany a les Epistulae 
morales ad Lucilium, l.VIII, epístola LXXI, excepte les dues primeres frases, que constitueixen dos proverbis 
que provenen de l’epístola I del Pseudo-Sèneca (Martinus Bracarensis), i que consten també en les Sententiae 
de Publili Sir.





[17. COM  DESPRÉS ELS EXHORTA A TENIR  PACIÈNCIA AMB  L’EXEMPLE]

Aprés que·l benigne Senyor ab sperança del premi ha confortat los seus apòstols, 
conforta’ls encara ab exemple dels pasats profetes, dient: «No us maravelleu quand 
perseguiran a vosaltres, que axí crudelís[sim]ament han perseguit los sants profetes 
Esaïes, Jeremies y molts altres, que de la sanch dels meus sants la mia ciutat Jerusalem 
stava tinta. Aquells fins a la mort tribulacions sostingueren sens algun exemple, que 

altres primers que ells sofert no havien. Soferien per mi, qui no era vengut ni soffert 
havia: venir y soferir devia. Vosaltres tendreu d’ells y de mi exemple: primer he sofert 
que vosaltres, y per vosaltres; soferiu per mi hi per lo meu nom, que molt gran hi copiós 
és lo premi que yo us guarde.»

Scriven los històrichs que per fer los elefants animosos y feroces a la batalla, sanch 

los mostren, sanch los donen a beure; per lo semblant, Jesús, Déu, capità, rey y Senyor 
nostre, nos mostra la sanch dels profetes y la sua, perquè a morir per ell nos faça 
promptes, y axí com los profetes, en lo celestial Regne nos done lo seu copiós premi. 
Recort-nos aquell parlar de l’Apòstol: «Tots aquells qui justament y recta volen viure 
soferran persecucions en Jesús, Déu y Senyor nostre, y en dan seu prospera[ra]n los 

mals hòmens.»

 hi] y B. Seguim V.  |   los] las B. Seguim V.

 axí ... profetes] Mt 5, 12.  |  - Tots ... hòmens] 2Tm 3, 12-13: Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu, 
persecutionem patientur. Mali autem homines et seductores proficient in pejus, errantes, et in errorem 
mittentes.

- Aprés ... guarde] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que segueix el text llatí amb certa llibertat: 
«Non solum autem praemio, sed etiam exemplo, eos ad patientiam provocat, et rigorem tribulationum 
temperat, confortansque eos exemplo Prophetarum, et suadens ad sustinendum, consolationem eis de illorum 
societate praestat, qui ante eos afllictiones varias pertulerunt, dicens: Sic enim, crudeliter, multipliciter, et 
incessanter persecuti sunt Prophetas, veros, ut Jeremiam, Isaiam, et alios, qui ante vos fuerunt, quia pro 
veritate persecutionem sunt passi, et ita dant vobis exemplum et animum patiendi. Quasi diceret: Non 
miremini si vos patiamini, quia non est novum, nec insolitum. Illorum ergo exemplum vos doceat, si illorum 
vos beatitudo et laetitia delectat; illorum exemplum vos invitet, ne timore deficiatis pro veritate, pro qua ipsi 
passi sunt sine exemplo eos invitante» (VCC, 152b-153a).  |  - Scriven ... hòmens] Cfr. amb el text llatí la 
traducció abreujada de Corella: «Secundum hunc modum, ostendi solet elephantis sanguis uvae et mori, ad 
acuendum eos in praelium. Similiter nobis proponitur exemplum Christi et martyrum, ad confortandum nos in 
tribulatione persecutionum. Et idcirco propositae gloriae praemium considerantes, ad omnem tolerantiam 
passionis, devota fide, parati esse debemus, ut consortes gloriae Prophetarum atque Apostolorum, effici 
mereamur. Non ergo debet quis timore persecutionis veritatem deserere, sed potius ubi Christus in causa est, 
persecutionem affectare. Ut enim dicit Apostolus: Omnes qui pie vivere volunt in Christo Jesu, 
persecutionem patiuntur. Si ergo persecutionem pateris, habeto id signum in bonum, quia pie in Christo vivis. 
Nam si non pateris persecutionem, non vis pie vivere in Christo» (VCC, 153a). Notem que Corella exagera la 
nota en afirmar que, per enfurir els elefants abans de les batalles, «sanch los mostren, sanch los donen a 
veure»; en realitat, com afirma el text llatí, els donaven a beure «sanguis uvae et mori», és a dir, suc de raïm i 
móres, que s’assembla a la sang pel seu color, i que potser contenia alcohol. La idea d’embravir els 
paquiderms amb els sucs d’aquestes fruites està pouada de 1Ma 6, en què figura que l’exèrcit del rei Antíoc V 
va recórrer a aquest estratagema (v. 34) abans d’enfrontar-se amb les tropes de Judes Macabeu, fill de 
Mataties, en la batalla de Betzacarià.





Diu sanct Ambròs: «Devem tenir recel que la nostra vida no és bona quand les coses 
de aquest món nos vénen pròsperes, que·ls bons persecucions sostenen. Y per ço, 
{117b} haja temor aquell qui en prosperitat porta la vida que no sia lançat del celestial 
Regne.»

Poria algun respondre: «Huy de present ja no és temps de martres: en pau stà la 

Sgleya, les passades persecucions cessen; donchs, com atenyerem al celestial premi?» 
És fàcil la resposta: que no stà may la vida cristiana sens tribulacions, adversitats y 
penes. Mals y bons entren en la Sgleya fins a la fi. Les dos ciutats ensemps acaminen: la 
ciutat de Déu y del diable. Caïm persegueix Abel, Ismael a Isaach, Esaú a Jacob, als 
humils los superbos. Hi si les persecucions a la part de fora no·t combaten, mira dins tu 

quina batalla portes, mira los engans dels hòmens, mira lo món, la carn y lo diable com 
te impugnen. Y per ço, puys les persecucions no cessen, no deu cessar la paciència, 
perquè atengam al premi. Diu sant Agostí: «Qui perd la paciència perd lo premi.»

[18. COM  SANT LLUC POSA  QUATRE BEATITUDS,  PERÒ TAMBÉ  LES 
MALEDICCIONS RESPECTIVES]

Aquestes beatituds que sant Matheu posa huyt en nombre, sant Luch les posa quatre. 
Diu sant Ambròs que en les huyt són les quatre, y en les quatre les huyt se comprenen, 

perquè la mansuetut y la pau se entenen en la paciència, y la mundícia de cor en la 
humilitat y pobrea, y la misericòrdia en la set y fam de justícia.

 sanct] sant B. Seguim V.  |   que·ls] que·lls B. Seguim V.  |   impugnen] impngnen V. Seguim B.

- Y ... premi1] He 10, 36: Patientia enim vobis necessaria est: ut voluntatem Dei facientes, reportetis 
promissionem.

- Diu ... Regne] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant 
Ambròs de Milà, Expositio in psalmum David CXVIII, sermó XI (PL 15, cols. 1357B-C): «Unde Ambrosius: 
“Et fortasse cum persecutiones non patimur, tanquam condemnati habemur, quia nequaquam pie vivere 
volumus in Christo. Nam utique, cum sit definita sententia, quod omnes qui volunt pie vivere in Christo Jesu, 
persecutiones patiuntur: videtur is qui persecutiones non patitur, abdicatus, quod non sit piae intentionis in 
Christo. Devotionem enim fidei, praelia sequuntur” haec Ambrosius» (VCC, 153a).  |  - Poria ... premi2] 
Per bé que Ludolf no en declara la font, aquest passatge es pot llegir en dues obres atribuïdes a Hug de sant 
Víctor: Allegoriae in Novum Testamentum libros novem complectentes, Allegoriae in evangelia et epistolas 
Pauli, Liber secundus. In Matthaeum, c.I: De sermone Domini in monte, et octo beatitudinibus secundum 
Matthaeum (PL 175, col. 0765D-0766A) i Sermones centum, sermó XXVIII: In festo Omnium Sanctorum, 
(PL 177, cols. 0962D-0963A).  |  - Mals ... superbos] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text 
llatí: «quia quotidie in penetralibus sanctae Ecclesiae persequitur Cain Abel, Ismael Isaac, Esau Jacob, id est 
impius justum. Et si quis persecutionem non patitur ab extraneis, patitur tamen a falsis fratribus. Omnes enim 
qui pie volunt vivere in Christo, persecutionem patiuntur» (VCC, 153a).  |  - Hi ... impugnen] Cfr. amb el 
text llatí: «Etsi non patitur quis extrinsecus, patitur tamen intrinsecus, et a nequitiis spiritualibus» (VCC, 
153a).  |   Diu ... premi] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que no atribueix aquest 
passatge a sant Agustí: «Vae autem his qui perdunt patientiam, quia et perdunt patientiae coronam. Non ergo 
murmuremus, si in paucis vexemur, quia in multis bene disponemur» (VCC, 153a).  |   Diu ... comprenen] Sant 
Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.V, c.VI (PL 15, col. 1649B).





Hi seguint la evangèlica letra, aprés que·l Senyor ab la magnitud y certa sperança del 
premi als actes de virtut ha provocat los nostres ànimos, retrau-nos de pecats y vicis per 
temor de les eternes penes, dient: «Maledictió serà als qui abundau en riquees: aquells 
qui en elles preneu tota la consolació vostra, abusau de les temporals divícies, totes les 
despeneu en voluptats y vanes pompes, y axí, perdeu la consolació mia en aquest món y 

en l’altre.»
«Lo Regne del cel és dels humils y pobres, hi dels richs los infernals carçres», diu 

sant Ambròs. O, rich miserable! Com no receles que stant en les infernals flames no 
hoges de Abraam aquelles doloroses paraules que dix al rich, pompós, impiadós 
golafre?: «Recort-te, fill, que has rebut grans béns, {117c} grans prosperitats com en lo 

món vivies.»
Continua lo Senyor les sues deífiques paraules, dient: «Maledictió serà a vosaltres, 

qui en aquest món vos fartau de viandes, bevent hi menjant fora de mesura, que tendreu 
gran fam en la sdevenidora vida!; fam general de tots los desigs vostres, axí com lo rich 
qui al pobre Làzer demanava que sola una gota de aygua ab lo seu dit li posàs en la 

lengua.»
De general hi dolorós dejuni seran punits los miserables golosos, perquè la pena sia 

contrària a la culpa, que les culpes per contràries penes seran punides en los infernals 
carçres. Axí, en la present Sgleya, perquè en los inferns no sien punides, deuen éser 
curades ab contràries penitències.

 pecats] peccats B. Seguim V.  |   hi] y B. Seguim V.  |   golafre] golafra B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim 
V.

- Maledictió ... laltre] Lc 6, 24: Verumtamen vae vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram.  |  
- Recort-te ... vivies] Lc 16, 25: Et dixit illi Abraham: Fili, recordare quia recepisti bona in vita tua, et 
Lazarus similiter mala: nunc autem hic consolatur, tu vero cruciaris.  |  - Maledictió ... lengua] Lc 6, 25: 
Vae vobis, qui saturati estis: quia esurietis. Vae vobis, qui ridetis nunc: quia lugebitis et flebitis.

 laltre] Om.: «Divites ergo vocat, qui in bonis ducunt dies suos, quia non tam divitiae, quam amor et abusio 
divitiarum, in culpa est» (VCC, 153a).  |  - Lo ... vivies] Cfr. amb el text llatí la traducció reelaborada de 
Corella: «Cum enim superius regnum coelorum pauperum esse dicatur, ex opposito apparet, quod ab hoc 
regno se alienat, qui in temporalibus, quae non consolatio, non deliciae, sed remedium, refrigerium, contra 
necessarias temporis miserias esse debent, consolationem quaerit, auditurus a justo Judice: Fili, recordare 
quia recepisti bona in vita tua. Unde Ambrosius: “Qui consolationem vitae praesentis habuerunt, 
remunerationem perpetuae perdiderunt”» (VCC, 153a-b). Corella opera dos canvis significatius en aquest 
passatge: en primer lloc, omet el fragment inicial del text llatí, possiblement per evitar repeticions, ja que el 
contingut que expressa coincideix amb el de la citació de sant Ambròs, Expositio evangelii secundum Lucam, 
l.V, c.VI (PL 15, col. 1655A), que Corella tradueix, tot i que amb certa llibertat, conservant el caràcter 
sentenciós (cfr. aquesta mateixa idea, formulada de manera diferent, en el Terç: «Si lo Regne del cel és dels 
pobres, lo carçre de infern per als richs se guarda» (f. 55c); en segon lloc, el traductor valencià contextualitza 
Lc 16, 25, per bé que, a continuació, tant el text llatí com el de Corella donen compte d’aquesta paràbola del 
ric i Llàtzer (Lc 16, 19-31).  |   penitències] A continuació, Corella omet aquest passatge de Beda el Venerable, 
In Lucae evangelium expositio, l,II, c.VI (PL 92, col. 0404A): «Ubi Beda: “Si beati sunt illi qui justitiae 
semper opera esuriunt, infelices e contrario aestimandi sunt, qui sibi in desideriis placentes, nullam veri boni 
famem patiuntur, satis se rati beatos, si non ad tempus sua voluntate priventur”» (VCC, 153b).





Diu més lo Senyor: «Maledictió sia a vosaltres, los qui de present portau vostra vida 
en rialles, alegrant-vos en vanes alegries, en goigs de carnals concupiscències, que 
vosaltres plorareu en les fumoses eternes flames!»

Y és decent cosa, si aquells seran aconsolats, que en aquesta present vida ploren; que 
aquells qui en aquest món rihen, que en l’altra vida ploren. Ploraran los dampnats 

miserables de interior plor, dolor hi tristícia del verme terrible de la consciència, que per 
sa culpa hagen perdut la glòria, y stiguen en stament de tan dolorosa hi eterna pena.

Diu Salamó: «Seran les rialles ab dolor mesclades, y plor occuparà la fi de les 
alegries.»

Diu sant Basili: «Com sia cosa certa que·l Senyor reprenga les rialles en la present 

vida, qui és tan atrevit que·s gose riure, majorment mirant tanta multitud de hòmens 
qui·s damnen, mirant en aquesta vida les offenses hi blasfèmies de la magestat divina?»

Diu sant Crisòstom: «Digues, cristià: com te pots riure, pensant que en lo Juhí final no 
solament de les obres, mas de tota paraula ociosa has a donar compte, y est tan foll que 
no te’n recordes? Lavors, si tu no plores, deuen sobre tu plorar y plànyer tots los 

hòmens».
«Maledictió –diu lo Senyor– serà a vosaltres, quand vos benehiran y lagoteja- {117d} 

ran los hòmens, los mundanals hòmens, loant y alegrant-se ab vosaltres dels vostres 
mals actes, nodrint-vos en vostres vicis, hi favorint vostres culpes». Diu lo Apòstol: «Si 
yo plagués als hòmens, no seria servent de Jesús». Axí complahien, lagotejaven y 

perdien als reys de Israel los falsos profetes, prometent-los en nom del Senyor falses 

 dampnats] damnats B. Seguim V.  |   consciència] consiència B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   est] 
és B. Seguim V.

- Maledictió ... flames] Lc 6, 25.  |  - Seran ... alegries] Pr 14, 13: Risus dolore miscebitur, et extrema gaudii 
luctus occupat.  |  - Maledictió ... culpes] Lc 6, 26: Vae cum benedixerint vobis homines: secundum haec 
enim faciebant pseudoprophetis patres eorum.  |  - Si ... Jesús] Ga 1, 10: Modo enim hominibus suadeo, an 
Deo? an quaero hominibus placere? si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem.  |  - Axí ... 
profetes] Lc 6, 26.

- Diu ... pena] Cfr. amb el text llatí la traducció que Corella ofereix d’aquest passatge, en què es glossa 
Lc 6, 25: «Vae vobis qui nunc ridetis, risu inordinato, ac gaudetis et lascivitis gaudio vano: quia lugebitis 
dolore interiori, et flebitis dolore exteriori. Vel lugebitis, pro omnis boni carentia: et flebitis, pro omnis mali 
praesentia, in ardoribus sempiternis ubi erit fletus et stridor dentium. Si enim lugentes beatificentur, et 
consolabuntur; merito ridentes, tanquam miseri, cruciabuntur» (VCC, 153b).  |  - Diu ... divina] Cfr. amb 
l’original llatí la traducció de Corella d’aquest passatge de sant Basili de Cesarea, In regulas brevius tractatas, 
interrogatio XXXI: An omnino ridere non liceat (PG 31, col. 1103B): «Ubi Basilius: “Cum Dominus ridentes 
nunc arguat, palam est quod nunquam erit fideli tempus risus, et praecipue in tanti multitudine eorum qui in 
peccato moriuntur, pro quibus oportet lugere”» (VCC, 153b).  |  - Diu ... hòmens] Cfr. la traducció de 
Corella amb el text llatí: «Et Chrysostomus: “Dic autem mihi, cur concuteris et defluis, qui debes assistere 
terribili judicio, et ponere rationem de omnibus hic operatis”» (VCC, 153b). No hem pogut localitzar la font 
d’aquest passatge.  |  -, Axí ... promeses] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: 
«Secundum hoc, faciebant pseudoprophetis patres eorum, qui benedicebant illis Prophetis, qui ob captandum 
vulgi favorem, et ad habendum populi applausum, de corde suo non de Spiritu et ore Domini, prophetabant 
falsum» (VCC, 153b).





promeses. Açò deplora lo psalmista, dient: «És loat lo pecador en los desigs de la sua 
vida»; hi no solament són maleyts los loats, mas aquells qui·ls loen.

Diu sant Crisòstom que més nou la lengua dels qui lagotegen que no lo coltell dels 
qui persegueixen. Aquell qui lo peccador loa, coxí davall lo cap li posa perquè en lo 
pecat se adorma. Donchs, fàcilment podem concloure que si benaventurats són aquells 

als quals malaheixen los hòmens, malaventurats són aquells los quals per lagoteria són 
benehits dels hòmens. Gran senyal y manifest és de la divina ira quand lo peccador no 
troba qui ab correctió lo increpe y no li fall qui·l lagotege, perquè tals mortals laors lo 
nodreixen en la culpa hi l’envien a major pena. Aquestes maledictions sant Luch posa 
per declarar per contraris actes la brevitat de les beatituds, les quals ell scriu en nombre 

de quatre.

ORACIÓ

Senyor Jesús, qui ab los teus dexebles est pujat en la montanya per mostrar la 
excel·lència de les virtuts que mostraves declarant les beatituds de aquesta present vida 
ab los premis de la sdevenidora: atorga a mi, fràgil, miserable, que per la tua gràcia puga 

atényer lo mèrit, perquè tu en lo teu Regne me dónes lo premi, y que en aquest món no 
recuse los treballs, dolors hi penes, considerant la magnitud de les tues promeses, mas 
ab la sperança de la salut eterna alegrament passe la amargor de la present medecina. 
Fes-me, Senyor, benaventurat en aquesta vida de la beatitud de la tua gràcia, perquè 
{118a} finalment me faces benaventurat en la beatitud de la tua eterna glòria. Amén.

 sant] sanct B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |   correctió] corectió B. Seguim V.  |   medecina] 
medicina B. Seguim V.  |   beatitud] bratitud V. Seguim B.

- És ... loen] Sl 9, 24: Quoniam laudatur peccator in desideriis animae suae, et iniquus benedicitur. 
Psalteri: «Per ço que és loat per ells lo peccador en los desigs de la sua voluntat, e a l’inich donen 
benediccions» (López Quiles 1985: 40).

- Diu ... persegueixen] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribucuó del 
fragment a sant Joan Crisòstom: «Sed et vac eis qui sic laudant, quia plus nocet lingua adulatoris, quam 
gladius persecutoris» (VCC, 153b). Es tracta d’un proverbi de gran difusió que no ens consta en l’obra de 
Crisòstom, però que es pot trobar en els escrits de diversos pares de l’Església, com sant Agustí, Beda el 
Venerable, Pere Llombard o Pere Cantor. Usat en aquesta forma o en la variant «Plus persequitur lingua 
adulatoris, quam manus interfectoris» s’ha fet servir sovint en les glosses al salm LXIX.  |   nou] Fa mal, 
causa dany (DCVB, s.v. noure).  |   medecina] Om.: «et accendat animum ad claritatem operis» (VCC, 154sc).



QUE·LS PRELATS DEUEN RELLUHIR EN OBRES Y EN DOCTRINA,  
Y QUE  NO  ÉS VENGUT  LO SENYOR PER TRENCAR, MAS PER 
ACABAR LA LEY.  CAPÍTOL XXXIIII

[1. COM ELS APÒSTOLS I ELS PRELATS SÓN COMPARATS , EN PRIMER  
LLOC,  A LA  SAL]

Seguint a la letra evangèlica del precedent capítol, en lo qual lo Senyor exhorta los 

apòstols a sostenir tribulacions, dolors y penes, en aquest capítol volem scriure quatre 
similituts de quatre coses a les quals lo Senyor los apòstols acompara: a la sal, a la lum, 
a la ciutat y a la encesa canela, per les quals coses los mostra que deuen ésser forts en 
les tribulacions en aquesta present vida; quasi dient: «Molt deveu guardar que stigau 
ferms en les tribulacions y angústies, que·l vostre caure seria a molts ocasió de rohina. 

Sou vosaltres sal de la terra, lum del món, ciutat sobre mont situada, canela encesa en 
canalobre.»

Les dues similituds primeres, la sal y la lum, mostren lo que devem mostrar en 
nosaltres: la sal, condir y donar sabor a la voluntat nostra, que·s delite en la sabor de 
bones obres; la lum, que·l nostre enteniment il·lumine, que la veritat conega. Y que 

aquesta sal y lum de sana doctrina no stiguen amagades, mas axí com a ciutat situada 
sobre montanya y canela encesa en lo canalobre.

Són los apòstols, prelats y bisbes sal de la terra per la affectió de la sua vida. La sal fa 
la terra stèrill, dóna sabor a les viandes, seca les carns y de putrefactió les preserva; ab 
foch y ab aygua s’engendra, y en tot sacrifici se oferia. Axí, lo exemple de santa vida fa 

stèrils los terrenals desigs nostres, y los nostres sants prepòsits fa acceptes y saborosos, 
la nostra carnal sensualitat deseca, y de putrefactió de mortal pecat la conserva; ab 
aygua de làgremes devotes y foch de amor caritativa se cou hi s’apura en la fornal de 
penitència, y deu- {118b} se oferir en totes les nostres obres, que per discreció sien 
dirigides.

 sana] sancta B. Preferim la lliçó de V, atenent al fet que més endavant es repeteix aquest sintagma.  |   oferia] 
offeria B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |   oferir] offerit B. Seguim V.

- Sou ... canalobre] Mt 5, 13-15: Vos estis sal terrae. Quod si sal evanuerit, in quo salietur? ad nihilum 
valet ultra, nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab hominibus. Vos estis lux mundi. Non potest civitas 
abscondi supra montem posita, neque accedunt lucernam, et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, 
ut luceat omnibus qui in domo sunt.

 canalobre] Om.: «Vos, inquam, estis, id est esse debetis» (VCC, 154a).  |  - Les ... canalobre] Cfr. amb el 
text llatí: «Duae primae similitudines dicuntur per affirmationem, in quibus ostenditur ad quid sunt; quia ad 
condiendum affectum, et illuminandum intellectum. Duae sequentes dicuntur per negationem, in quibus 
ostenditur ad quid non sunt; quia nec in absconsione personae, nec in occultatione doctrinae» (VCC, 154a).  |  
 Són ... vida] Cfr. amb el text llatí: «Apostoli igitur et praelati dicuntur sal terrae, propter vitae perfectionem, 
qua homines condiuntur, et mentes eorum, qui adhuc terrena capiunt, imbuuntur» (VCC, 154a).  |   fornal] 
Fogó de pedra o de ferro amb unes manxes o altre dispositiu avivador del foc, que en les ferreries serveix per 
a escalfar les peces de metall que s’han de treballar (DCVB, s.v. fornal).





Significa discreció la sal, precípuament, en la Scriptura, la qual deuen tenir sobre totes 
les altres virtuts los prelats y bisbes, ab la qual deuen condir y donar sabor en totes les 
obres, que a la divina magestat sien saboroses.

[2. DE  LA MANCANÇA  DE LA SAL]

Amonesta lo Senyor los apòstols y als prelats de la Sgleya que forts y ferms stiguen 
en exemple de virtuoses obres, que si la sal, que vol dir lo prelat, doctor y bisbe, defall 

en la vianda, tota és perduda y lançada per terra; los hòmens la calciguen, si·l prelat 
justament infamen, si cau per les coses adverses, si allenega per les pròsperes, si 
cupiditats lo tiren, si supèrbia vanaglòria en alt lo porten, si affections carnals lo 
derroquen, si perea y negligència fa que gitat no·s leva.

Y axí, si lo prelat, qui és sal, defall y no·s troba, què farà lo poble?, hon trobarà sal ab 

la qual endrece les sues obres y les faça acceptes y saboroses, que sien plaents a la 
magestat divina? Segons aquell comú parlar del savi: «Qui guarrà a l’encantador quand 
la serp que ell encanta a ell mateix pica?» Per ço li devem dir: «Metge, a tu mateix 
cura.» Y si en les obres nostres discreció no les tempra, no les guiha y ordena, tantost se 
perden, no duren ni són saboroses ni acceptes.

Lo prelat, donchs, qui no és sal per a donar sabor ab prudència, discreció y exemple a 
les sues ovelles, mereix que sia lançat defora, sia levat de la prelatura, sia calcigat y 
menyspreat dels hòmens en aquesta present vida, dels àngels en lo final Judici, per los 
diables calcigat y affligit en les eternes penes.

 encanta] entanta V. Seguim B.

- que1 ... calciguen] Mt 5, 13.  |  - Qui ... pica] Sir 12, 13: Quis miserebitur incantatori a serpente 
percusso, et omnibus qui appropiant bestiis? et sic qui comitatur cum viro iniquo, et obvolutus est in peccatis 
ejus.  |  - Metge ... cura] Lc 4, 23: Et ait illis: Utique dicetis mihi hanc similitudinem: Medice cura teipsum: 
quanta audivimus facta in Capharnaum, fac et hic in patria tua.

 precípuament] Principalment (DCVB, s.v. precípuament).  |   saboroses]  Om.: «sicut cibaria sale condita magis 
sapida sentiuntur» (VCC, 154a).  |   allenega] Esvara, rellisca (DCVB, s.v. allenegar).  |  - Y ... acceptes] 
Cfr. amb l’original llatí: «Similiter si discretio, quae opera nostra condit, ab operibus nostris bonis, de genere 
defuerit, Deo accepta non erunt. In cujus figura, sal in omni sacrificio ponebatur» (VCC, 154a-b).  |  - Lo 
... penes] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Sal igitur sic evanescens, propter 
inutilitatem sui, ad nihil valet ultra, neque in terra, neque in sterquilinio. Non est utile terrae, quia suo injectu 
prohibet eam germinare; non sterquilinio, id est fimo, quia sibi immixtum, non sinit ipsum fecundare. Quasi 
diceret: Nihil valet, quia nec in se fructificat, aut fructum boni operis fert ut terra; nec in aliis foecunditatem, 
seu foecundandi virtutem dat, aut eos extollere valet ut fimus; sed mittatur foras ab officio, et humilietur inter 
homines, quia sibi nocet, et aliis non prodest, unde talis debet repelli a praelatione, ne officium praelatorum in 
conspectu hominum reddatur vile. Aut ergo a dignitate ecclesiastica deponetur, aut ab unitate Ecclesiae 
numero vel merito secernetur, aut a Sanctorum gloria excludetur, et talis conculcabitur ab hominibus in 
mundo per derisionem, ab Angelis in judicio per separationem, a daemonibus in inferno per afflictionem» 
(VCC, 154b).





[3. COM  DESPRÉS SÓN  COMPARATS A  LA LLUM]

Diu aprés lo Senyor: «Lum del món sou vosaltres.» Són lum del món los apòstols y 
los qui a ells succehexen per la doctrina, ab la qual deuen il·luminar los ignorants 
pobles. Axí com lo sol y la luna los corporals ulls il·luminen, axí los doctors, prelats y 
bisbes les penses dels hòmens.

Y perquè és primer bé viure que mostrar de viure, per ço lo Senyor primer a la sal los 

acompara, que sien pru- {118c} dents, discrets en les sues obres; aprés diu que sien lum 
il·luminant per sana doctrina. Deu éser lo prelat sal de perfeta vida, lum de sana 
doctrina. És aquest lo verdader orde: primerament, bé viure; segonamet, mostrar de bé 
viure.

Diu la Glosa que Déu és lum il·luminant no il·luminada; los apòstols y los qui a ells 

succeheixen són lum il·luminant e il·luminada; los altres sants simples qui no han pricat 
als atres són lum no il·luminant mas il·luminada. És lum del sol la primera, la segona de 
la luna, la terça de les steles.

[4. COM  LA CIUTAT  DALT  DE LA  MUNTANYA  I  EL  CANELOBRE NO  
PODEN  SER  AMAGATS]

Diu aprés lo Senyor que sien semblants a la ciutat en alt situada y a la lum posada 
sobre canalobre. Deuen éser los prelats ciutat y refugi y segura infançonia dels pobles, 

per los quals deuen posar la vida, prenent del Senyor exemple, quand dix que si a ell 
volien, dexassen anar los dexebles. Deuen ésser lum que·ls ignorants il·lumine no per 
temor amagada, ni per affections terrenes, mas posada sobre canalobre de virtuosa vida, 
perquè a la lum córreguen, y a la odor de la fama de virtuoses obres, y axí la divina 

 ignorants] ignorans B. Seguim V.  |   corporals] coporalls B. Seguim V.  |   los] les V. Seguim B.  |   éser] ésser B. 
Seguim V.  |  de] la add. B. Seguim V.  |   sants] sancts B. Seguim V.  |  pricat] preÿcat B. Seguim V.  |  
 ignorants] ignorans B. Seguim V.

 Lum ... vosaltres] Mt 5, 14.

- Diu ... steles] Font no localitzada.  |  - los ... atres] Cfr. amb el text llatí: «simplices justi» (VCC, 
154b).  |  -, Diu ... Pare] Cfr. la traducció resumida de Corella amb el text llatí: «Deinde post 
condimentum salis et radium lucis, sequitur civitatis protectio, et lucernae illuminatio, quia Apostoli et 
praelati non debent se abscondere, neque lucernam divini verbi ponere sub modio et occultatione humani 
timoris, neque sub lecto et quiete mundanae prosperitatis; sed debent esse civitas in monte posita, ut sint 
refugium injuste oppressis; et lucerna supra candelabrum posita, ut per sanctae vitae exempla luceant 
tenebrosis. Unde ad similitudinem civitatis supra montem, et lucernae supra candelabrum positae, sic monet 
Apostolos et praelatos, simili lumine coram hominibus lucere et fulgere, ut visis operibus eorum bonis, odore 
et admiratione talium homines attrahantur et informentur, ac inde Deus Pater glorificetur, et non ipsis, sed ei a 
quo omne bonum et laus, impartiatur. Debent ergo lucere et opere, et sermone» (VCC, 154b-155a).  |  - dix 
... dexebles] Corella fa referència en aquesta glossa, que no consta en el text llatí, a la petició formulada per 
Jesús durant la seua detenció a la muntanya de les Oliveres (Mt 26, 47-56; Mc 14, 43-50; Lc 22, 47-53; 
Jn 18, 1-11). Després de lliurar-se sense resistència, demana als soldats romans que deixen lliures els seus 
deixebles (Jn 18, 8).





magestat sia exalçada, magnificada y adorada. Y per ço diu lo Senyor que sien lum, y 
que vegen les sues bones obres y glorifiquen los hòmens lo celestial Pare.

No diu lo Senyor que vegen les sues bones paraules, mas les sues bones obres. Més 
aprofiten los qui ab bones obres priquen sens paraules que aquells qui ab paraules sens 
obres. És major la lum de sancta vida que de sancta doctrina, y més mouen los exemples 

que paraules: aquest prica ab la boca sola, y una hora la setmana, y l’altre pryca tot, y 
tot lo temps de sa vida.

Diu sant Bernat: «La lengua que diu y promet grans coses, y la mà ociosa que res no 
posa en obra, y la doctrina lúcida, clara y luminosa y la vida tenebrosa són coses 
monstruoses.»

Amonesta’ls lo Senyor que les sues obres sien clares, lúcides y manifestes davant los 
hòmens no per vanaglòria, mas per {118d} laor divina, perquè·ls hòmens prenguen 
exemple de virtuós viure y glorifiquen la bondat divina, de hon tots los béns devallen.

Y per ço no contrasta a la sentència de aquestes paraules lo que aprés lo Senyor parla, 
dient: «Teniu sment que no façau les vostres justes obres davant los hòmens; en les 

vostres virtuoses obres deveu cercar la glòria y honor divina, y no la vostra, treballar 
que la divina magestat sia loada.»

[5. COM  CRIST NO  VINGUÉ PER A TRENCAR  LA  LLEI,  SINÓ  PER  A 
COMPLIR-LA]

Respon aprés lo benigne Senyor a una qüestió tàcita que ells demanar li pogueren, 
dient: «Senyor, quina és aquesta doctrina que tu vols que no sia amagada? És altra que 
la Ley y los Profetes?» Respon lo Senyor: «No penseu vosaltres que yo só vengut per 

 priquen] preÿquen B. Seguim V.  |   prica] preÿca B. Seguim V.  |  laltre] l’altra B. Seguim V.  |  pryca] preÿca B. 
Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  lengua] lenga B. Seguim V.  |  ociosa] occiosa B. Seguim V.  |   béns] 
bents B. Seguim V.  |  devallen] devellen B. Seguim V.  |   dient] deint B. Seguim V.  |   deveu] deuen VB. 
Esmenem la forma verbal atenent a la concordança de persona.  |   ells] els B. Seguim V.  |   vols] vol V. 
Seguim B.

- Y ... Pare] Mt 5, 16: Sic luceat lux vestra coram hominibus: ut videant opera vestra bona, et glorificent 
Patrem vestrum, qui in coelis est.  |  - Teniu ... loada] Mt 6, 1: Attendite ne justitiam vestram faciatis 
coram hominibus, ut videamini ab eis: alioquin mercedem non habebitis apud Patrem vestrum qui in caelis 
est.  |  -, No ... profetes] Mt 5, 17: Nolite putare quoniam veni solvere legem, aut prophetas: non veni 
solvere, sed adimplere.

 vida] Corella omet a continuació aquest passatge, que conté un verset de Saviesa (Sv 3, 7) i un fragment de 
sant Gregori Magne, Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, l.XXXIII, c.III (PL 76, col. 0673A-B): 
«Unde alibi: Fulgebunt justi, et tanquam scintillae in arundineto discurrent. Quod, secundum Gregorium, est 
vita secularium, qui foris quasi ad alta proficiunt, sed intus a soliditate inanescunt. E contra vero docere voce, 
et non opere, quaedam vanitas est, et parum prodest» (VCC, 155a).  |  - Diu ... monstruoses] Sant Bernat de 
Claravall, De consideratione libri quinque ad Eugenium tertium, l.II, c.VII: Resumens priorem quaestionem, 
quis sit, diligentius expendit (PL 182, col. 750C).  |  - Amonestals ... devallen] Cfr. la traducció abreujada 
de Corella amb el text llatí: «Ad hoc autem lucere debent, ut finem boni operis in laudibus Dei, non hominum 
constituant: quia non debent de hoc suam, sed Dei quaerere gloriam, et proximi aediflcationem, ut videntes 
opera eorum bona, Deum per quem in eis fiunt, non facientes glorificent, per imitationem eorum, per laudem 
quoque eorum, omnia ei ascribentes ut auctori bonorum» (VCC, 155a).





trencar y destrohir la Ley y los Profetes, mas vull que en mi se acaben, que per mi, y de 
mi, y en mi han scrit Moysés y los profetes.» Diu sant Agostí: «Totes les coses en lo 
Vell Testament scrites foren ymatge y figura de la ley evangèlica.»

[6. COM ELS PREDICADORS HAN DE MOSTRAR  AMB  L’EXEMPLE  EL  QUE 
PREDIQUEN]

«No vull –diu lo Senyor– que alguna cosa passe, no una mínima til·le ni letra, que tot 
no s’acabe; y perquè vejau que no só vengut perquè la Ley trenque, mas perquè la 

declare hi done fi a les sues cerimònies, que en mi prenen fi y terme, y los manaments 
morals de la Ley clarament explique, hi·ls done verdadera intel·ligència, y vull que tots 
se acaben; y per ço dich a vosaltres que aquell qui de aquests manaments algun mínim 
ne trenca, y per mal exemple de vida als hòmens ho demostra, que tal com aquest serà 
mínim en aquesta militant Esgleya.»

 vull] vul B. Seguim V.  |   dich] dic B. Seguim V.

- No ... Esgleya] Mt 5, 18-19: Amen quippe dico vobis, donec transeat caelum et terra, jota unum aut unus 
apex non praeteribit a lege, donec omnia fiant. Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit 
sic homines, minimus vocabitur in regno caelorum: qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in 
regno caelorum.

- mas ... profetes] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 155a).  |  - Diu ... evangèlica] Autor incert (Sant 
Agustí?), Sermones ad populum, Sermones supposititios, Classsis prima: De Veteri et Novo Testamento, 
sermó II: De vocatione Abrahae, Egredere de terra tua, etc. (PL 39, col. 1741).  |   Com ... prediquen] El 
començament d’aquest apartat tradueix la part final del subcapítol cinqué del text llatí de l’ed. Rigollot. Hem 
optat per aquesta distribució atenent al sentit de la traducció de Corella, que fusiona els continguts i opera 
canvis significatius a través de la tècnica del resum.  |  - No ... Esgleya] Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge que exposa Mt 5, 18-19, i que conté un fragment, que el 
traductor valencià omet, de sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.I, c.VIII (PL 34, col. 1239): «Non 
veni solvere, et destruere Legem: sed potius adimplere eam. In hac autem Domini sententia, secundum 
Augustinum, duplex est sensus. Nam adimplere Legem est aut addendo aliquid quod minus habet, aut 
faciendo quod habet. Dominus ergo addit quod minus habet, non utique solvit quod invenit, sed magis 
perficiendo confirmat. Omnia etiam quae Lex et Prophetae de eo promiserant, jam pro parte in ipso completa 
sunt; et antequam transeant coelum et terra, et elementa mutentur ab hac mutabili forma, in immutabilem, 
scilicet antequam iste mundus, quoad figuram, non quoad materiam, finiatur, omnia quae de eo scripta sunt, 
spiritualiter implebuntur, nec unum iota, aut unus apex, id est minimum, etiam legis praeceptum, potest 
cadere ab effectu impletionis, ut remaneat irritum et inane. Iota, minima littera est inter alias, et uno ductu fit. 
Apex autem est particula litterae, quae ponitur in summitate, ad distinctionem: et notat minima praecepta, 
quia minimum praeceptum, vel minima praecepti particula, non praeteribit a lege, id est non remanebit, quin 
impleatur suo tempore, vel in capite, vel in corpore. Deinde post modum implendi et docendi ipsi Christo 
proprium, ostendit modum implendi a parte doctorum, et qualiter debet ei confirmari doctrina praelatorum. Et 
ponit quamdam divisionem bimembrem doctorum. Quidam enim sunt, qui male vivunt et bene docent, sicut 
Scribae et Pharisaei faciebant. Et de istis dicitur: Qui ergo solverit, male scilicet vivendo, et transgrediendo 
unum de mandatis istis minimis, id est de mandatis decalogi, quae dicuntur minima, quia inchoant hominem, 
et ad vitam pertinent incipientium, et docuerit sic homines, malis exemplis corrumpendo, minimus vocabitur 
in regno coelorum, id est in Ecclesia militante» (VCC, 155a-b).





Diu sant Gregori: «De aquell de qui la vida se menysprea, és rahó ensemps la doctrina 
se menyspree.» O, quants de present són en aquesta militant Sgleya que molt grans se 
mostren, y són mínims!

Diu sant Crisòstom: «Mostrar-ho als altres y no posar-ho en obra és gran dan per al 
qui prica y per als qui ohen.» Però aquells qui u priquen, axí com ho priquen ho posen 

en obra, aquests són grans en la militat Sgleya.
Diu sant Crisòstom: «Gran demostració és filosòfica, quand les obres proven y 

demostren lo que dien les pa- {119a} raules.»

 sant] sanct B. Seguim V.  |  menysprea] manysprea B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  posar-ho] posar-lo 
VB. Corregim la forma pronominal atenent al sentit del fragment.  |  dan] y add. V. Seguim V.  |   prica] preÿca 
B. Seguim V.  |  priquen] preÿquen B. Seguim V.  |  priquen] preÿquen B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- Diu ... menyspree] Sant Gregori Magne, Homiliae in Evangelia, l.I, homilia XII (PL 76, col. 1119A).  |  
 mínims] Corella omet a continuació aquest passatge de sant Agustí, In Joannis evangelium tractatus CXXIV, 
Tractatus CXXII (PL 35, col. 1965): «Ubi Augustinus: “Consequens est, ut qui minimus est in regno 
coelorum, qualis, nunc est Ecclesia, non intret in regnum coelorum, qualis tunc erit Ecclesia; quoniam 
docendo quod solvit, ad eorum societatem qui faciunt quod docent, non pertinebit”» (VCC, 155b).  |  - Diu ... 
ohen] Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom, 
Homiliae in Matthaeum, homilia XVI (PG 57, col. 243): «Unde et Chrysostomus: «Docere et non facere, non 
solum nihil lucri, sed et damni plurimum confert» (VCC, 155b).  |  - Però ... Sgleya] Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «Grandis enim damnatio est componenti quidem sermonem suum, 
vitam vero suam atque opera negligenti. Alii autem sunt qui bene vivunt et bene docent, et tales debent esse 
praelati Ecclesiae, et de istis subditur: Qui autem fecerit, et docuerit, hic magnus vocabitur in regno coelorum 
[Mt 5, 19]» (VCC, 155b).  |  - Diu ... raules] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Quia 
secundum Chrysostomum, per verba philosophari facile est, quae vero, per opera demonstratio generosi 
cujusdam et magni est; magni quoque erunt, etsi non adeo magni, qui faciunt et non docent: factores enim 
legis justificabuntur apud Deum. Omnia autem mandata deputantur facta, quando quidquid non fit, ignoscitur. 
Ideoque dicere debemus: dimitte nobis debita nostra [Mt 6, 12]» (VCC, 155b). Font no localitzada.  |   pa- ... 
raules] Corella omet a continuació el la part final d’aquest apartat, en què figuren dos passatges de sant Agustí 
i un de sant Jeroni. Cfr. amb el text llatí: «Deinde confirmat quod dixit, quia in tantum non solvit legem, sed 
superabundanter vult eam impleri, quod nisi sui eam superabundanter impleverint, et justitia eorum super 
Scribarum et Pharisaeorum, qui dicunt et non faciunt, superbundaverit, et non solum doceant, sed etiam 
faciant, quia ad salutem non sufficit bona doctrina, nisi adsit bona vita; vel, secundum Augustinum, nisi non 
solum illa legis minima praecepta impleverint, sed etiam ista quae ab eo adduntur, negat eis introitum regni 
coelorum; per justitiam enim Legis, nullus intrare potuit in regnum coelorum, licet justitia proprie sumatur 
pro virtute cardinali, qua redditur unicuique quod suum est, large tamen sumitur hic: quia ut dicit 
Hieronymus, omnes virtutum species uno justitiae nomine continentur. Et secundum hoc dicit Augustinus, 
duas esse partes justitiae, scilicet declinare a malo, et facere bonum, quia sic justitia distinguitur contra 
peccatum. Ubi sciendum quod sicut sunt varia dona gratiarum Dei, ita sunt varii status et conditiones 
hominum. Propter quod his qui sunt in statu majori, respectu minorum, apte dici potest: Nisi abundaverit 
justitia vestra plus quam, talium, scilicet minorum, non intrabitis in regnum coelorum [Mt 5, 20]» (VCC, 
155b). El passatge de sant Jeroni omés pel traductor valencià pertany en realitat a Pseudo-Jeroni, Epistolae, 
Epístola I: Pelaggi ad Demetriadem c.V (PL col. 0019D). No hem pogut localitzar la font dels fragments de 
sant Agustí referits en el passatge.





[7. COM  LA LLEI NOVA  PROHIBEIX LA  IRA I LA VENJANÇA]

Declara aprés lo Senyor com vol que la Ley se acabe, y com los doctors y fariseus 
falsament la entenien, la declaraven y la guardaven.

«Haveu ohit –diu lo Senyor– que fon donat aquest manament, «no mataràs», als 
antichs pares vostres, lo qual falsament los vostres doctors declaren que si a la part de 
fora no·s posa en obra, que la vostra voluntat no peca. Y per ço clarament vos denuncie 

que si la vostra justícia, les vostres justes obres no són abundants, més perfetes que les 
dels doctors fariseus y sàtrapes, no entrareu en lo celestial Regne; que no solament 
aquell qui a la part de fora mata mortalment peca y és digne que en juhí vinga, mas 
aquell qui té ira en lo seu cor contra lo seu prohisme; y aquell qui diu contra lo prohisme 
alguna veu que senyale injúria és culpable que sobre ell consell tinguen, y aquell qui foll 

lo nomena és culpable a les eternes flames».
Tres graus de ira lo Senyor posa: lo primer, dins la nostra pensa; lo segon, quant a la 

part de fora en alguna veu se mostra, ab tot que no diga clarament lo que significa. 
Aquestes veus tals interjections se nomenen en gramàtica, axí com «ay!» significa dolor 
y plànyer, «ho!» significa maravella, axí «racha!» en lo hebraych significa ira. Lo terç 

 vostra] vestra B. Seguim V.  |  vostres] vestres B. Seguim V.

- Haveu ... flames] Mt 5, 20-22: Dico enim vobis, quia nisi abundaverit justitia vestra plus quam 
scribarum, et pharisaeorum, non intrabitis in regnum caelorum. Audistis quia dictum est antiquis: Non 
occides: qui autem occiderit, reus erit judicio. Ego autem dico vobis: quia omnis qui irascitur fratri suo, reus 
erit judicio. Qui autem dixerit fratri suo, raca: reus erit concilio. Qui autem dixerit, fatue: reus erit gehennae 
ignis.

- Declara ... guardaven] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Hic advertendum est quod 
Salvator, praecepta decalogi replicat, et ad observationem eorum homines inducit, verum intellectum eorum 
declarando, et errores Judaeorum circa haec excludendo. Nam doctores Judaeorum dicebant, per praecepta 
decalogi negativa, tantum actum exteriorem, non motum animi esse prohibitum: et quod voluntas mala non 
est peccatum, nisi exeat in effectum. Unde dicebant de hoc praecepto: Non occides, quod per hoc prohibetur 
occidendi factum, et non occidendi propositum» (VCC, 155b).  |  - Haveu ... flames] Cfr. amb el text llatí la 
traducció de Corella, que s’allunya de la VCC per seguir més de prop el text de la Vulgata: «Et hoc est quod 
dicit: Audistis quia dictum est antiquis: Non occides, scilicet hominem, hoc est, sic interpretabantur 
praeceptum hoc. Sed hunc errorem excludit Salvator, prohibens irasci sine causa. Unde non occidere 
hominem injuste manu et actu, pertinet ad justitiam legis. Qui autem sic occiderit, reus erit, secundum legem, 
judicio mortis, seu accusatione et damnatione in mortem, quia lex punit secundum talionem» (VCC, 155b-
156a).  |  -, Tres ... culpa] Corella tradueix aquest passatge amb certa llibertat i hi interpola una glossa de 
naturalesa gramatical en què explica el valor interjectiu de la forma hebrea «raca». Cfr. amb el text llatí: «Sed 
perfectus superaddit, prohibens ne quis sine causa justa irascitur fratri in corde, vel signum commoti animi 
ostendat in voce, dicens: Raca, quae vox indignantis est, absque certa expressione vituperii vel blasphemiae, 
aut certam injuriam, sub expressione verbi irroget, dicens: Fatue, quod est magis injuriari, quam dicere Raca. 
Prohibetur ergo: primo, motus irae in animo; secundo, indignationis in signo; tertio, vituperationis in verbo» 
(VCC, 156a).





grau és quand clarament lo desonra, y axí lo Senyor puja los graus de la ira, però no 
dexa algú sens culpa.

Diu sant Crisòstom: «Moysés y la sua ley tallaven les rames; la ley evangèlica les 
raels arranca perquè·ls mals no broten, y per ço és ley perfeta.»

Y comença lo Senyor contra la ira, perquè sobre tots los mals a la sua ley de amor hi 

caritat contrasta.
Diu sant Jerònim: «La ira és moviment de voler noure y fer dan al prohisme». És 

pecat venial quand súbitament se mou en nosaltres y no ateny a la voluntat delliberada, 
però és terrible, mortal, quand la voluntat ho dellibera, ab tot que les mans no u posen 
en obra.

En la ira, que és apetit de venjança, se causa pecat en quatre maneres: o quand {119b} 
vols que sia punit aquell qui no té culpa, o si té culpa vols que sia major la pena, o si en 
la pena no serves orde de justícia, o perquè vols la pena no per fi deguda, que és lo bé de 
la cosa pública, bon exemple per als altres, correctió del prohisme, y no per pròpia 
venjança.

 sant] sanct B. Seguim V.  |   perquè·ls] perquè·lls B. Seguim V.  |   caritat] caritatat B. Seguim V.  |   mortal] 
mortall B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.

 culpa] El traductor valencià omet a continuació aquest passatge del text llatí, en què  es relacionen els tres 
graus o tipus d’ira amb les penes que comporten: «Tribus autem generibus et gradibus culpae, assignat tres 
gradus poenae: prima culpa est, ira vel odium, in corde latens; secunda culpa est, ira in generalem 
contumeliam prorumpens; tertia culpa est, ira in specialem contumeliam procedens. His tribus culpis, debetur 
poena differens, eis correspondens. Nam qui irascitur motu interiori, vel odio, fratri suo, non vitio, ut sit ira 
per vitium, non per zelum, qui deliberat odium conceptum implere opere, si opportunitas adesset; reus erit 
judicio, id est dignus accusatione apud Deum, et in foro summi Judicis, licet non hominis, cum de voluntate 
non possit accusari coram homine. Qui autem dixerit fratri suo Raca, ex indignatione et contemptu; reus erit 
concilio, id est consensu judici, de danda in eum sententia, et determinanda poena, quia jam venit in notitiam 
culpa. Qui autem dixerit Fatue, ad contemptum personae, non ad correctionem culpae; reus erit gehennae 
ignis, et poenae determinatae, quia secundum Glossam, non modicus furor est, quem Deus sale sapientiae 
condivit, infatuatum dicere, et salienti derogare» (VCC, 156a). El passatge que la VC refereix a la Glossa 
prové de Pascasi Radbert, Expositio in evangelium Matthaei, l.III (PL col. 0240B).  |  - Diu ... perfeta] Cfr. 
la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribució del passatge a sant Joan 
Crisòstom: «Moyses ergo et Lex, securim posuit ad ramum arboris, prohibens homicidium; Christus vero 
tanquam sapiens agricola et Evangelium securim posuit ad radicem, prohibens iram, ut omnem radicem 
peccati de cordibus nostris auferret, quia per iracundiam etiam usque ad homicidium perveniri potest» (VCC, 
156a).  |  - Y ... contrasta] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que atribueix el passatge a 
la Glossa: «Et bene incipit ab ira, quia secundum Glossam, janua omnium vitiorum, est iracundia: qua clausa, 
virtutibus intrinsecus dabitur requies; aperta ea, ad omne facinus armabitur animus» (VCC, 156a). El 
fragment atribuït a la Glossa per la VCC pertany en realitat a Walafrid Estrabó, Liber proverbiorum, quem 
hebraei Misle appelant, c.XXIX (PL 113, col. 1112A); es pot llegir també en Beda el Venerable, Super 
parabolas Salomonis allegorica expositio, l.III, c.XXIX (PL 91, col. 1022C) i Raban Maur, Expositio in 
proverbia Salomonis, l.III, c.XXIX (PL 111, col. 0773B).  |   Diu ... prohisme] La font del passatge no és sant 
Jeroni, sinó la Glossa ordinaria d’Anselm de Laon, segons Mt 5, 22 (PL 114, col. 0093B).  |   En ... maneres] 
Cfr. amb el text llatí: «Considerandum tamen quod licet ira sit peccatum, non tamen omnis ira: ira enim est 
appetitus vindictae; vindicta autem, si sit justa, non est peccatum eam appetere. Est autem injusta 
quadrupliciter» (VCC, 156a).  |  - o ... venjança] Cfr. amb l’original: «vel quia appetitur propter indebitum 
finem, ut quando appetitur solum propter vindictam, non propter justitiam» (VCC, 156a).  |   venjança] Om.: 
«Christus itaque radices inimicitiarum, ipsosque fontes per quos charitas necari solet intercipiens, studet nos 
mutuis nobis charitatis nexibus colligare, quod tamen heu! parum curamus advertere» (VCC, 156a).





Diu sant Crisòstom: «Si lo Senyor lança de nosaltres la ira fresca, què farà de la 
envellida y radicada en nosaltres?»

Y si és pecat tenir ira al prohisme y dir-li alguna injúria, quant és gran culpa tenir dins 
lo cor la ira, fins que en oy se convertexca!

[8. COM  EL SENYOR  ORDENA LA RECONCILIACIÓ,  I QUE S’ANTEPOSE A 
LES OFERTES]

Y per ço lo Senyor altament vol concloure que si davant lo altar tens en les tues mans 

per oferir la oferta, dejuni, oració, hòstia o sacrifici, hi·t recordes que no stàs bé ab lo 
prohisme, majorment si és tua la culpa, dexa la oferta y reconcilia’t ab lo teu prohisme; 
hi aprés, offerint, serà la tua offerta accepta. En amor y caritat plaen al Senyor les 
nostres offertes, car nostres mèrits ni floreixen ni fructifiquen, si de la rael de amor y de 
caritat de Déu y del prohisme no proceheixen.

Y devem atendre que si lo prohisme qui té causa de star irat contra nosaltres és en 
loch que còmodament haver se puga, totes coses dexades, devem anar a la sua 
presència, y satisfer lo dan y la injúria, y aprés oferir la nostra oferta. Y si lo prohisme 
offés no és en loch que còmodament haver se puga, basta que y anem ab los peus de 
nostra pensa, preposant dins nosaltres de posar-ho en obra, segons oportunitat de loch, 

temps y hora. Y axí la Sgleya romana ho pratica, que al penident absol, puys té prepòsit 
de satisfer lo dan al prohisme. Deuen mirar los qui les confessions ohen que, si la ofensa 

 sant] sanct B.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |   convertexca] connertexca V. Seguim B.  |   oferir] offerir B. 
Seguim V.  |  oferta] offerta B. Seguim V.  |  hi·t] hi B. Seguim V.  |   oferta] offerta B. Seguim V.  |   prohisme] 
propisme. Seguim V.  |   oferir] offerir B. Seguim V.  |  nostra] nostta B. Seguim V.  |  oferta] offerta B. Seguim 
V.  |   prepòsit] propòsit B. Seguim V.

- si ... accepta] Mt 5, 23-24: Si ergo offers munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris quia frater tuus 
habet aliquid adversum te: relinque ibi munus tuum ante altare, et vade prius reconciliari fratri tuo: et tunc 
veniens offeres munus tuum.

- Diu ... nosaltres] Corella atribueix erròniament aquest passatge a sant Joan Crisòstom; en realitat el text 
atribuïble al bisbe de Constantinopla és el que precedeix aquest fragment en la VCC, i que el traductor 
valencià omet. Cfr. amb el text llatí: «Unde Chrysostomus: “Et nos quidem majores nostros et potentiores, 
etiamsi injuriis et contumeliis contra nos agant, ferimus, verentes ne quid ab eis gravius patiamur; erga 
aequales vero vel inferiores, in terdum nec laesi irascimur, in tantum humanus metus timore Dei praeponitur. 
Noli, inquit, irasci fratri tuo sine causa; nam multo hoc levius est, quam si tu alium feras irascentem tibi sine 
causa. Cum ergo, quod majus est propter timorem hominum feras, propter timorem Dei ne minimum quidem 
patieris?” haec Chrysostomus» (VCC, 156a-b). Font no localitzada.  |  - Y ... convertexca] Cfr. amb el text 
llatí, que atribueix aquest passatge a sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.I, c.X (PL 34, col. 1242): 
«ut dicit Augustinus: “Si irasci non est fas fratri, aut dicere Raca, au Fatue: multo magis in animo tenere 
aliquid, ut in odium indignatio convertatur”» (VCC, 156b).  |  - Y ... proceheixen] Cfr. el text de Corella 
amb l’original llatí, que el traductor valencià segueix sense assumir-lo literalment: «Ideo ex praemissis 
concludit, quod volens offerre Deo in altari fidei et cordis sui quodcumque munus, scilicet cordis, oris, operis, 
sive hostiam, sive eleemosynam, sive doctrinam, sive orationem, sive hymnum, sive psalmum, sive aliud 
spiritualium vel corporalium donorum, prius, debet reconciliari fratri, laeso seu offenso per eum verbo vel 
facto, damno corporali vel spirituali, quia munus non accipitur, nisi ante discordia ab animo repellatur. Deus 
quippe non munus repellit, sed charitatem proximi quaerit, et ideo charitatem prius proximo exsolvat, qui 
munus suum Deo placere exoptat. Munus enim Deo oblatum non proficit ipsi offerenti, nisi sit in charitate. 
Charitatem autem non habet, nisi proximo per eum laeso velit satisfacere» (VCC, 156b).





és manifesta, la reconciliació y smena deu éser manifesta; però si és secreta, seria gran 
error manifestar-la, que seria incitar a ira lo prohisme: satisfer lo dan en manera discreta, 
y confessar a Déu y al confessor la culpa.

Diu sant Crisòstom: «Axí com has offés lo prohisme, axí és mester ab ell te 
reconcilies: si en la pensa, en la pen- {119c} sa; si en paraules, en paraules; si en obres, 

en obres; hi si l’às offés denigrant la sua fama, és mester que la repares. Qualsevol 
offensa, segons la manera que és comesa deu ésser purgada per condigna penitència. Hi 
mira hi considera la magnitud de la divina misericòrdia, que més ama la pau y concòrdia 
dels hòmens que les sues honors, offertes y sacrificis, més les utilitats nostres, si dir se 
pot, que no les sues.»

Diu sant Crisòstom: «O, admirable benignitat y amor que nostre Senyor Déu nos 
mostra! La sua honor menysprea, hi l’amor del prohisme demana! Totes les coses ha 
fetes hi refetes fent-se home, perquè en amor y caritat nos ligue.»

Mostra’s encara la sua justa ira, que no vol les nostres offertes si entre nosaltres som 
discordes. Diu sant Gregori: «Mira y considera que dels qui no stan en pau y concòrdia 

no vol pendre sacrifici. De ací podem apendre quant és gran mal la discòrdia, per la qual 
nostre Senyor Déu no accepta les offertes y sacrificis, oracions, almoynes y dejunis, per 
les quals obres de nostres culpes atenyem vènia.»

Diu sant Ciprià: «L’ome contenciós y discorde, y que no té pau ab sos prohismes, 
encara que per lo nom del Senyor muyra, no purga la culpa de la fraterna discòrdia. 

Com és gran aquest delicte, que·l babtisme de sanch no·l lava! Com és gran pecat, que 
martiri no·l purga!»

Diu sant Crisòstom: «Les offertes de Abel ab pura y simple pensa les offeria, Caÿm 
en ira fraterna. Y per ço aquell plagué a Déu en la oferta, perquè primer li plagué en la 
pensa.»

 éser] ésser B. Seguim V.  |  - obres en]  obres y en VB. Ometem la conjunció copulativa per considerar-la 
sobrera.  |   demana] demane VB. Esmenem el temps del verb atenent al sentit del passatge.  |   Mostras] 
Mostre’s B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   quant] quand B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. 
Seguim V.  |   oferta] offerta B. Seguim V.

- Diu ... sues] Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 11 (PG 56, col. 692).  |  - Diu ... 
ligue] Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, homilia XVI, (PG cols. 250-251).  |  - Diu ... vènia] 
Sant Gregori Magne, Homiliarum in Ezechielem prophetam, l.I, homilia VIII (PL 76, cols. 0858B-C).  |  
- Diu ... purga] Cyprianus Carthaginensis, Liber de oratione dominica, XXIV (PL 4, col. 0536B).  |  
- Diu ... pensa] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge, que 
conté un fragment de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Genesin, homilia XVIII (PG 53, cols. 155-156): «Et 
ideo, ut ait Chrysostomus: “Munera Abel suscepta sunt a Deo, Cain reprobata, quia Abel pura ac simplici 
mente Domino munera offerebat; Cain vero iram adversus fratrem tenebat; et ideo ille placuit in munere, qui 
placebat in corde”. Sed, heu! hodie multi huic Cain sunt similes, cum discordiis et dolis ad altare accedentes» 
(VCC, 156b-157a).





Diu sant Crisòstom: «És gran dolor de nosaltres, que sabent que·l Senyor tant vol la 
nostra concòrdia que sens ella no vol ni accepta les nostres offertes, y nosaltres, poch 
curant del que·ns mana, plens de ira, de oy hi de malícia nos acostam al seu altar per 
oferir-li sacrifici, allargant nostres discòrdies, perquè en los inferns eternament duren.»

[9. COM  CAL CONGRACIAR-SE AVIAT AMB  EL  PROÏSME]

Continua lo Senyor les evangèliques paraules, quant li és plaent la con- {119d} 

còrdia, y útil per a nosaltres, y perillosa y damnosa la discòrdia, dient que ans que anem 
davant lo Jutge, en la via, que és aquesta present vida, nos concordem ab lo nostre 
adversari, perquè, si axí discordes plegam al Jutge, lo nostre adversari nos remetrà al 
Jutge, y lo Jutge als seus ministres, que·ns posen en lo carçre. «En cert vos dich que no 
n’exireu fins que pagueu la darrera mealla», que vol dir: «Eternament stareu en les 

penes, hon los damnats tostemps paguen, hi nunqua de purgar acaben.» Tantost mana lo 
Senyor que en lo camí nos avingam y satisfaçam al prohisme.

 oferir-li] offerir-li B. Seguim V.  |   evangèliques] evangeques B. Seguim V.  |   anem] anen B. Seguim V.  |   si] 
sia B. Seguim V.

- ans ... carçre] Mt 5, 25: Esto consentiens adversario tuo cito dum es in via cum eo: ne forte tradat te 
adversarius judici, et judex tradat te ministro: et in carcerem mittaris.  |  - En ... mealla] Mt 5, 26: Amen dico 
tibi, non exies inde, donec reddas novissimum quadrantem.

- Diu ... duren] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Unde idem Chysostomus: “Cum Deus tantum 
curae reconciliationis nostrae habeat, ut patiatur interrumpi ministeria sua, donec tu eas et resolvas 
inimicitiam cum fratre tuo”; nec nos hoc ipsum erubescimus, sed multos dies patimur manere inimicitias, et 
trahimus sicut funem longum discordias, ignorantes quod tanto longior erit nobis poena, quanto et discordia» 
(VCC, 157a). El passatge prové en realitat de pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 11 (PG 56, 
col. 692).  |  - Continua ... carçre] Cfr. la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de 
l’evangeli de Mateu (Mt 5, 25) amb el text llatí: «Et quia dictum est de concordia cum fratre offenso habenda, 
inducit generaliter, ut consentiamus adversario nostro, et concordemus cum eo cito dum simus in via et in hac 
praesenti vita, ubi est locus et tempus poenitendi et moerendi, et quod possumus hodie, non differamus in 
crastinum: quia mora trahit ad se periculum, et nemo scit vitae suae terminum. Ut alibi idem Chrysostomus: 
“Nihil quippe est quod ita vitam nostram valeat evertere, ut operum actionem bonorum dissimulare semper, 
semperque differre. Saepe enim istud ex omnibus nos bonis fecit excidere”. Cito, inquam, concordemus cum 
adversario, ne ipse adversarius tradat nos, id est causa sit ut tradamur judici, in ultimo examine; et judex 
tradat nos ministro, et exactori, id est maligno spiritui ad ulteriorem; qui mittet in carcerem, id est infernum, 
et poenam exigit pro culpa quam suggessit» (VCC, 157a). Notem que el traducctor valencià opta per donar 
prioritat al text evangèlic, motiu pel qual desplaça la traducció del passatge de sant Joan Crisòstom.  |  - En 
... prohisme] Corella ofereix en aquest passatge, que exposa Mt 5, 26, una traducció molt abreujada del text 
de la VCC, que inclou un fragment de sant Agustí, la font del qual nom hem localitzat. Cfr. amb el text llatí: 
«Unde non exibit homo, donec reddat novissimum quadrantem, et minutum, id est, luat etiam minima et 
leviora peccata, quia nihil erit impunitum. Donec enim ponitur hic pro nunquam, ut sit abnegativum omnium 
temporum, sicut quandoque omnium affirmativum. Unde secundum Augustinum, non significat finem 
poenae, sed continuationem miseriae. Poenam ergo gehennae tunc homo, etiam pro peccatis minimis, ratione 
mortalis annexi, semper reddet patiendo et nunquam persolvet veniam consequendo, quia semper punietur et 
eluet, neque unquam veniae locus ibi erit, unde nunquam ad novissimum quadrantem venitur, qui semper 
solvitur: et ideo nunquam homo exibit, quia in inferno, ubi locus veniae non est, nunquam erit redditio 
possibilis» (VCC, 157a).





Diu sant Crisòstom: «Una de les occasions que·ls hòmens a infern porta és allargar la 
penitència en aquesta present vida, en la qual tenim temps de satisfer nostres culpes. 
Tenim la hora de la mort incerta y la mort certa, y tenim la misericòrdia certa, si la 
demanam en aquesta vida.»

Al seny tropològich, podem entendre per nostre adversari la consciència nostra, la 

qual adversa y contrasta a nostres delictes. Devem ab ella éser concordes, que en lo Juhí 
final no·ns acuse, y lo Jutge no·ns condamne.

És encara lo Senyor adversari nostre quand pecant a la magestat sua fem offensa, però 
podem placar la sua justa ira en aquesta present vida.

És encara adversari nostre la divina paraula del sagrat evangeli, qui a nostres pecats 

contrasta, y a nosaltres arguheix y accusa, ab la qual devem éser concordes en tot lo que 
mana.

[10. COM CONTRASTA  LES FALSES INTERPRETACIONS QUE  ELS JUEUS 
FEIEN DELS PRECEPTES]

Prosegueix aprés lo Senyor en les sues deífiques paraules lo que preposat havia: que 
no era vengut per trencar la Ley, mas que en ell prengués terme, y en ella declaràs lo 
que perversament los doctors y fariseus entenien. «No cobejaràs la muller de ton 

prohisme» era hu dels manaments que·ls juheus malament interpretaren, dient aquest 
manament no·s trencava, sinó quand alguns senyals de concupiscència a la part de fora 
se mostraven, axí com desonests tocaments y semblants actes. Y, per lo semblant, lo 
manament de «no fornicaràs» exponien que no·s trencava per la voluntat {120a} sola si 
no posaven en obra algun exterior acte.

 y ... certa] om. B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   pecant] peccant B. Seguim V.  |   éser] ésser B. 
Seguim V.  |   que·ls] que·lls B. Seguim V.  |   concupiscència] concupisència B. Seguim V.

 no ... terme] Mt 5, 17.  |  - No ... prohisme] Dt 5, 21: Non concupisces uxorem proximi tui: non domum, non 
agrum, non servum, non ancillam, non bovem, non asinum, et universa quae illius sunt.  |   no fornicaràs] 
Mt 5, 27: Audistis quia dictum est antiquis: Non moechaberis.

- Diu ... vida] Cfr. amb el text llatí la traducció que proposa Corella d’aquest passatge de sant Joan 
Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, homilia XVI (PG 57, col. 252): «Ut alibi idem Chrysostomus: “Nihil 
quippe est quod ita vitam nostram valeat evertere, ut operum actionem bonorum dissimulare semper, 
semperque differre. Saepe enim istud ex omnibus nos bonis fecit excidere”» (VCC, 157a).  |  - Al ... 
condamne] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Non loquitur hic de diabolo adversario 
nostro, quia illi non est consentiendum, sed potius resistendum; sed hoc loco adversarius noster, est proximus 
offensus, seu laesus, cui debemus per satisfactionem debitam, et ipsius placationem consentire, et cum eo 
concordare, vel quicunque alius nobis adversatus, cui benevoli et benigni esse debemus. Vel adversarius 
noster est synderesis et conscientia, quae malae nostrae voluntati, et contra malum remurmurat, et nos 
accusat, testimonium nobis perhibente conscientia, cui debemus ad bonum consentire» (VCC, 157a).  |  - És 
... vida] Cfr. amb el text llatí: «Mystice etiam adversarius noster est Deus, quando peccamus, quia nobis 
resistit, cum ab eo peccando recedimus, cui consentire debemus poenitendo, et cujus voluntatem faciendo» 
(VCC, 157a).  |  - ab ... mana] Cfr. amb el text llatí: «cui debemus obedire, a peccatis abstinendo et 
avertendo, ac praeceptis ejus humiliter nos subdendo» (VCC, 157a).  |  - y ... entenien] Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 157a).





Folles eren aquestes exposicions y perverses, bestials y derahonables, que·ls actes y 
senyals exteriors a la part de fora no tenen ni tenir poden alguna rahó de culpa, sinó 
perquè de nostra voluntat procehexen, que és potència líbera, y senyora dels seus actes.

Y per ço diu lo Senyor, declarant la verdadera intel·ligència: «Qualsevol qui mira una 
dona perquè la cobege trenca aquest precepte, perquè la sua voluntat ja posa en obra lo 

seu acte», que és voler lo contrari del que lo Senyor mana.
Diu sant Crisòstom: «La judaica ley damna lo pecat de luxúria posat en acte; lo actor 

de mundícia, Jesús, damna lo peccat dins lo cor nostre. La Ley damna lo adulteri; lo 
evangeli damna la concupiscència, que és rael d’on los pecats proceheixen». Stava 
senyit sobre los loms Johan Batista, que la Ley significa, y lo Senyor sobre los pits, 

segons recita sant Joan en lo Apocalipsi.
Hi devem atendre que algunes concupiscències nostres no són mortals culpes, que no 

és en potestat nostra que les coses vistes y sentides no·ns asalten. Y per ço passions se 
nomenen, que no és possible algú, per sant que sia, de si les puga retraure. Però si, 
quand nos mouen, la voluntat nostra y consent, qui té poder de lançar-les, són fetes en 

nosaltres mortals culpes, y de aquestes parla lo Senyor, quand declara que aquell qui 
veu la dona perquè la cobege lo manament trenca y mortalment peca.

Diu sant Ambròs: «Apartem de vanitats los corporals ulls nostres, perquè la nostra 
voluntat no desige lo que ells miren.»

 dels] de les V. Seguim B.  |   adulteri] atdulteri B. Seguim V.  |   concupiscència] concupisència B. Seguim V.  |  
 Joan] Johan B. Seguim V.  |   voluntat] volontat B. Seguim V.

- Qualsevol ... acte] Mt 5, 28: Ego autem dico vobis: quia omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum 
eam, jam moechatus est eam in corde suo.

 Folles ... derahonables] Cfr. amb el text llatí: «Sed hoc est irrationabile» (VCC, 157b).  |   que ... actes] Add. de 
Corella, que fa referència al lliure albir que caracteritza l’ésser humà (cfr. amb VCC, 157b).  |  - Y ... mana] 
Cfr. amb l’original llatí: «Et ideo Salvator, hunc errorem excludens, dicit: Omnis qui videt mulierem ad 
concupiscendum eam, id est ea intentione et animo, et hoc fine attendens ut concupiscat eam, quod non est 
jam titillari, sed plene consentire libidini, jam maechatus est eam in corde suo» (VCC, 157b).  |  - Diu ... 
proceheixen] El traductor valencià atribueix per error aquest passatge a sant Joan Crisòstom; en realitat, el 
fragment que adscriu la VCC al patriarca de Constantinoble és l’immediatament anterior, que Corella no 
tradueix, i que pertany a Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 12 (PG 56, col. 694). Cfr. amb 
el text llatí: «Unde Chysostomus: “Et si concupiero, nec etiam plus fecero, cum adulteris ero”. Per Legem 
ergo, luxuria perpetrata; per Auctorem vero munditiae, luxuria cogitata damnatur. Lex adulterium damnat; 
Evangelium vero etiam concupiscentiam, quae radix est adulterii, punit» (VCC, 157b).  |  - Stava ... significa] 
Al·lusió a Mt 3, 4 i Mc 1, 6, que donen compte de la indumentària característica dels profetes que portava 
Joan Baptista, i del cinturó de pell referit ací. Veg.  la interpretació que es fa d’aquesta peça en la p. 
319,16-320,2.  |  - y ... Apocalipsi] Al·lusió a Ap 1, 13, en què es dóna compte de la corretja daurada que 
portava el Senyor als pits. Veg. la referència al mateix passatge en la p. 320,7-9 i la nota que l’explica.  |  
- Hi ... peca] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Et sciendum quod quaedam est 
concupiscentia ex subito motu, sine deliberatione boni operis vel mali, et sine consensu, et dicitur propassio, 
et hoc est pecccatum veniale. Alia est cum deliberatione animi, et cum consensu in delectationem, vel in opus, 
et dicitur passio, et hoc est peccatum mortale. Dominus vero loquitur hic de concupiscentia deliberata, quae 
implicat in se consensum in delectationem vel in opus. Concupiscentia ergo cum consensu in animo, est 
mortale peccatum, etiam antequam exprimatur facto vel signo» (VCC, 157b).  |  - Diu ... miren] Sant 
Ambròs de Milà, Expositio in psalmum CXVIII, sermó V (PL 15, col. 1260C).





Diu sant Gregori: «Provehir devem ab gran prudència que·ls nostres ulls no miren 
sinó aquelles coses que sens pecat desijar se poden, perquè servem munda la nostra 
ànima. Devem castigar los ulls ab gran prudència, guardant-nos que no·ns prenguen, y 
presos nos porten a la culpa, y aprés a la eterna pena.» Per ço diu lo profeta que la mort 
nos entra per les finestres, qui són los ulls hi·ls altres senys nostres.

Diu sant Crisòstom: «Lo qui·s delita en mirar elegants y gentils {120b} dones encén 
lo forn de les sues passions y concupiscències, hon se crema ací per culpa, y [en] lo 
infern en pena. Què responen aquells qui no han temor praticar ab les vèrgens, anar a les 
festes, als balls, cançons y dances? Als enemichs qui dins si porten conviden, hi·ls 
donen armes que·ls maten.»

Dóna hun remey sant Gregori contra les nostres mortals concupiscències: que lo qui 
ama pense qui serà aprés mort, ell, qui ama, y lo que ama, y veurà vèrmens y pudridura 
aquella figura que ama, y ab record de la mort matarà les concupiscències perquè 
eternament no·l maten.

 pecat] peccat B. Seguim V.  |  servem] serven B. Seguim V.  |   Diu] Din V. Seguim B.  |   concupiscències] 
concupicències B. Seguim V.

- Per ... nostres] Jr 9, 21: quia ascendit mors per fenestras nostras, ingressa est domos nostras, disperdere 
parvulos deforis, juvenes de plateis.

- Diu ... pena] Sant Gregori Magne, Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, l.XXI, c.II (PL 76, col. 
0190B).  |  - Per ... nostres] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 157b), que fa al·lusió a Jr 9, 21. La remissió al 
verset de Jeremies i la interpretació que en fa Corella apareix també en aquesta obra de sant Gregori, 
Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, pars quarta, l.XXI, c.II (PL 76, col. 0189B-C): «Cum sit 
invisibilis anima, nequaquam corporearum rerum delectatione tangitur, nisi quod inhaerens corpori quasi 
quaedam egrediendi foramina ejusdem corporis sensus habet. Visus quippe, auditus, gustus, odoratus, et 
tactus, quasi quaedam viae mentis sunt, quibus foras veniat, et ea quae extra ejus sunt substantiam 
concupiscat. Per hos etenim corporis sensus quasi per fenestras quasdam exteriora quaeque anima respicit, 
respiciens concupiscit. Hinc etenim Jeremias ait: Ascendit mors per fenestras nostras, ingressa est domos 
nostras».  |  - Diu ... maten] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb ofereix Corella d’aquest 
passatge de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, homilia XVII (PG 57, col. 256-259): «Ubi et 
Chrysostomus: “Qui studet elegantes facies inspicere, ipse fornacem sibi passionis accendit, et captivam 
faciens animam, ad opus quoque celeriter adducit. Quid jam hic quoque respondent, qui ausi sunt temere 
cohabitare virginibus? Hujus enim sanctione Legis, mille sunt adulteriorum rei, quotidie illas ad 
concupiscendum videntes. Audiant haec qui saepius ad theatra festinant, seque ibi pene quotidie adulterii 
obscoenitate commaculant, et adulteros seipsos per unumquemque diem faciunt, et decem mille construunt 
perditionis occasiones” haec Chrysostomus» (VCC, 157b).  |  - Dóna ... maten] Cfr. amb el text llatí la 
traducció que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Gregori Magne, Moralium libri, sive expositio in 
librum b. Job, l.XVI, c.LXIX (PL 76, cols. 1162A-B): «Sed contra haec audi efficax consilium Gregorii: 
“Caro, inquit, cum concupiscitur, pensetur quid sit exanimis, et intelligitur quid amatur. Nihil quippe sic ad 
edomandum desideriorum carnalium appetitum valet, quam ut unusquisque hoc quod vivum diligit, quale sit 
mortuum penset” haec Gregorius» (VCC, 157b).





[11. COM  S’HAN  D’EVITAR  LES OCASIONS D’ESCÀNDOL  I DE  PECAR]

Continua lo Senyor, al prepòsit de squivar la concupiscència, com deu cascú apartar 
de si qualsevol occasió que·l puga fer caure en consentiment il·lícit, dient: «Si lo teu ull 
dret te scandaliza, y la tua mà dreta, talla’ls de tu y lança’ls, que més val que l’ull y la 
mà se perden que si tu tot te perdies. Millor és sens ull y sens mà entrar en lo celestial 
Regne que ab dos ulls y ab dos mans ésser lançat en les infernals penes.»

No entén lo Senyor que algú del seu cors alguna part talle, que axí com algú no·s pot 
matar sens mortal culpa, ni tallar alguna part del seu cors, que no és sua, mas de nostre 
Senyor Déu que la y ha donada.

E si algú deya que per art de medecina alguna part sens pecat se talla perquè tot lo 
cors no·s perda, y axí més se deu tallar per stalvi de la ànima, és fàcil la resposta: quand 

per stalvi de tot lo cors alguna part se talla, és cosa rahonable, que més val la part que si 
lo tot se perdia, en lo qual també la part se perdia; però quand per l’ànima la part del 
cors se talla, no perd l’ànima la concupiscència que desijar no puga, axí com lo qui perd 
part de les riquees no perd l’avarícia per haver-les perdudes.

Donchs, devem entendre que si·ls nostres ulls mirant nos donen occasió de caure, 

que·ns aconhortem de tal delitós veure, perquè la nostra spiritual vida, que és la grana, 
no·s perda, que tals occasions y de la ànima y del cors moltes vegades la mort procuren. 
Y axí com diem de la vista podem {120c} expondre dels altres senys nostres.

 concupiscència] concupisència B. Seguim V.  |   tallals] talles B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «erue eum. vel 
abscinde eam» (VCC, 157b).  |  lançals] lança’s B. Seguim V.  |   cors] cor B. Seguim V, atenent al sentit del 
passatge.  |   medecina] medicina B. Seguim V.  |   val la] val que la VB. Ometem la conjunció per facilitar la 
lectura.  |   també] tanbé B. Seguim V.  |  perdia] perdria B. Seguim V.  |   aconhortem] aconortem B. Seguim V.

- Si ... penes] Mt 5, 29-30: Quod si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te: expedit 
enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totus corpus tuum mittatur in gehennam. Et si dextra 
manus tua scandalizat te, abscide eam, et projice abs te: expedit enim tibi ut pereat unum membrorum 
tuorum, quam totum corpus tuum eat in gehennam.

- Si ... penes] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «si oculos tuus dexter, vel manus tua dextera 
scandalizat te, id est faciat te ruere in praedictum consensum, erue eum, vel abscinde eam, non membrum, sed 
membri abusum, cohibendo ipsum membrum ab exercitio et affectu illicito, et projide abs te, ex toto 
annihilando. Expedit enim tibi, ut pereat unum membrorum tuorum, praedicto modo, scilicet actum illicitum, 
quamvis delectabilem, deserendo, quam totum corpus tuum, cum anima mittatur in gehennam» (VCC, 
157b).  |   penes] Corella omet a continuació un passatge de la VCC que conté dos fragments patrístics: un de 
sant Gregori Magne, Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, l.XXI, c.II (PL 76, col. 0189B) i un altre 
de sant Bernat de Claravall, que no hem pogut localitzar. Cfr. amb el text llatí: «Unde Gregorius: “Intueri non 
decet, quod non licet concupisci”. Et Bernardus: “Qui manum mulieris tenet, sciat se esse in vinculis diaboli”. 
Attendant ergo multi quam malum sit pulchras facies mulierum, seu quorumcunque juvenum intueri; aut 
horum manus vel facies, seu quascunque corporis partes contrectare; vel libenter cum eis fabulari, quia, 
secundum plures doctores Ecclesiae, et religiosae vitae patres, talia designant interioris hominis corruptionem, 
ac quamdam ejus mollitiem et dejectionem» (VCC, 157b-158a).  |  - No ... donada] Cfr. amb el text llatí la 
traducció ampliada que ofereix Corella d’aquest passatge, que la VCC atribueix a sant Agustí: «Hic, 
secundum Augustinum, non praecipitur aliquod membrum, ad litteram, erui; sed occasio peccandi» (VCC, 
158a). No hem pogut verificar l’atribució del fragment al bisbe d’Hipona.  |  - E ... nostres]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 158a).  |   grana] Gra, llavor (DCVB, s.v. grana).





Però diu lo Senyor en lo present evangeli: «Si lo teu ull dret y la tua mà dreta te 
scandaliza.» Entén per l’ull dret y mà dreta alguna bona obra, la qual deu ésser dexada 
si·t porta occasió de rohina, axí com visitar per caritat algunes bones y honestes dones; 
si experimentes que la fragilitat tua perilla, dexa semblants visites, que més val que 
aquesta bona obra dexes que si cahent en pecat tot lo cors, que vol dir totes les altres 

obres tues bones se perdien; que per hun peccat mortal se perd la gràcia, per la qual les 
bones obres perden lo celestial premi.

[12. COM  CONDEMNA EL DIVORCI , TOLERAT EN ALTRE  TEMPS]

Aprés que·l Senyor ha mostrat com algú no deu cobejar la muller de son prohisme, 
declara com algú no pot dexar la sua. Stimaven los juheus que era cosa bona y lícita 

 pecat] peccat B. Seguim V.  |   celestial] celestia B. Seguim V.

-, Aprés ... deute] Cfr. amb Mt 5, 31-32: Dictum est autem: Quicumque dimiserit uxorem suam, det ei 
libellum repudii. Ego autem dico vobis: quia omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, 
facit eam moechari: et qui dimissam duxerit, adulterat.

- Però ... premi] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, feta amb certa llibertat: «Potest enim esse 
occasio [peccandi] ex aspectu, et tunc oculus scandalizat; et cum bona fit intentione, tunc scandalizat oculus 
dexter. Vel potest esse occasio ex contactu, et cum bona intentione, et tunc scandalizat manus dextra. 
Hujusmodi ergo si scandalizant, abjicienda sunt: quia fugiendae sunt occasiones peccandi. Et potest accipi 
exemplum de visitatione bona, vel opere bono de genere; verbi gratia, si aliquis vadit ad collegium mulierum 
causa praedicationis, vel consilii dandi, vel si dat eleemosynam alicui mulieri, et ex hoc percipiat occasionem 
ruinae sibi imminentis, per ortum alicujus familiaritatis malae, vel tentationis periculosae, debet illud bonum 
de genere dimittere, ne tota congeries bonorum operum subjaceat ruinae» (VCC, 158a).  |   premi] Om.: «Et 
ideo dicit Alanus: “Si vitare velis Venerem, loca, tempora, vita; et locus et tempus, pabula donat ei”. Et idem 
remedium est in omnibus. Unde Seneca: “Qui deponere vult desideria rerum omnium, quarum cupiditate 
flagravit, et oculos et aures, ab his quae reliquit, avertat”. Et hoc patet ex eo quod dicit idem: “Avarior redeo, 
ambitiosior, luxuriosior, imo vero crudelior, quia inter homines fui” haec Seneca. Vel accipe hic oculum et 
manum interiorem, scilicet cordis: quod membrum dextrum hic dicitur comparatione sinistri et exterioris, 
scilicet corporis fragilioris. Si ergo dextera scandalizat sinistram, quid faciet? Unde Hieronymus: “Cavendum 
est ne quod in nobis est optimum, labatur in vitium. Si enim dexter oculus et dextera manus scandalizant, 
quanto magis ea, quae in nobis sinistra sunt? Si anima labitur, quanto magis corpus, quod est ad peccata 
proclivius?” Unde et Chrysostomus: “Oculum hic vel manum, non corporis humani significat, sed oculum, 
vel manum cordis, id est sensum malae concupiscentiae, et carnalis desiderii cogitationem, quam per fidem 
coelestem erui, et abscidi a cordibus praecipit, unde omnia mala procedunt. Unde hic magis membra vitiorum 
malae mentis, et pravae cogitationis excidere nos Dominus praecipit, propter regnum coelorum: ne 
dominantibus vitiis, et corpus et anima, id est totus homo reus efficiatur ignis aeterni”» (VCC, 158a). Els 
passatges omesos per Corella que constitueixen aquest fragment provenen d’Alà de l’Illa, Liber de planctu 
naturae, Sexta quaestio Alani (solutio) (PL 210, col. 0456B); Sèneca, Epistulae morales ad Lucilium, l.VIII, 
epístola LXIX, i l.I, epístola VII; sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri 
quatuor, l.I, c.V (PL 26, col. 0039B); pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 12 (PG 56, col. 
695).  |  -, Stimaven ... deute] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Credebant enim 
Judaei, quod hoc esset simpliciter licitum, sed est falsum: quia ideo hoc permittebatur, non quia licitum, sed 
ad evitandum majus malum scilicet uxoricidium. Minus enim malum erat uxores dimittere, quam eas 
interficere: et ideo non erat licitum, nisi propter fornicationem, uxorem dimittere. In Lege, ergo, Moyses 
jussit dari libellum repudii propter duritiam cordis, maritorum, odio uxores suas habentium, non dissidium 
concedens, sed homicidium auferens, et minus malum permittens; ut majus abscideret: ne mariti propter 
odium, sanguinem funderent. Christus autem jubet uxorem non dimitti debere, excepta fornicationis causa, 
quia tunc ipsa uxor esse primo noluit, quae fidem conjugalem marito non servavit. Tunc enim licitum est eam 
dimittere, quantum ad cohabitationem, et debiti redditionem, manet tamen vinculum matrimonii, per totam 
eorum vitam; et ideo si dimissa nubit alteri, committit adulterium, et similiter qui ducit eam. Quisquis tamen 
causa fornicationis vult uxorem abjicere, prius debet a fornicatione purgatus esse» (VCC, 158a-b).





dexar la muller ab lo libell del repudi, lo qual libell Moysés los atorgava per squivar 
major mal: que les mullers no matassen. Y per ço diu lo Senyor que per durícia del seu 
cor los atorgà per menor mal tal licència. Y aquell qui ab tal muller dexada per altri se 
casava, adulteri cometia, com sia inseparable lo vincle del matremoni, sinó per 
fornicació, quand a la habitació y al retre lo matremonial deute.

Diu sant Jerònim: «Qualsevol que per fornicació la muller dexa és mester que ell en 
castedat romanga.»

[13. DE  LA DOCTRINA DE  CRIST  SOBRE  EL JURAMENT]

Aprés que·l Senyor ha declarat que no deu ésser feta injúria al prohisme, declara com 
en lo jurament a la divina magestat se fa injúria. Erraven los juheus en aquest manament 
en tres maneres: la primera, que pensaven que solament pecat encorrien aquells qui fals 

juraven; la segona, que jurar sens necessitat era acte lícit; la terça, que eren tenguts de 
servar jurament de cosa il·lícita, axí com Jepté de sacrificar sa filla.

 inseparable] inseperable B. Seguim V.  |  del] dil B. Seguim V.  |  matremoni] matrimoni B. Seguim V.  |  
 matremonial] matrimonial B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- Y ... licència] Mt 19, 8: Ait illis: Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores 
vestras: ab initio autem non fuit sic.

- Y ... deute] Cfr. la traducció abreujada de Corella, certament entrevicollada en aquest passatge, amb el text 
llatí de la VCC, reproduït en la nota anterior. Cfr. també amb les solucions que ofereixen les altres versions 
romàniques, molt més transparents en aquest punt: «Mas Cristo manda que nom seja leixada a molher senom 
solamente por aazo de fornicaçom que ela fezesse, porque entom se mostra que nom teve ela voontade de seer 
molher, pois que nom guardou a lealdade do matrimónio; e entom se pode leixar lìcitamente da morada e do 
leito, empero fica o vínculo do matrimónio em tôda a vida dêles» (II, 224a); «Mas Christo nuestro señor 
manda que la muger no sea dexada si no fuere por causa de fornicación y adulterio; e la razón es porque 
entonces la tal muger digna es de ser desechada, porque no quiso ser muger legítima la que no guardó fe 
matrimonial a su marido. Y entonces cosa lícita es desampararla solamente quanto a morar en uno e quanto a 
la participación común e uso de los secretos carnales, mas siempre permanesce el vínculo del matrimonio 
durante la vida dellos» (Montesino, f.207d); «Ma Christo comanda che non si licentii la moglie, eccetto per 
causa di fornicatione, perché allora che la moglie volle esser prima a non servar la fede maritale al suo marito, 
allora è lecito di rimandarla quanto all’habitare et all’impacciarsi con lei. Nondimeno resta il legame del 
matrimonio per tutto il tempo della vita loro» (Sansovino, f.93d).  |  - Diu ... romanga] Cfr. amb el text llatí: 
«Quisquis tamen causa fornicationis vult uxorem abjicere, prius debet a fornicatione purgatus esse» (VCC, 
158b). Corella atribueix per error aquest passatge a sant Jeroni; en realitat, el fragment degut al traductor de la 
Bíblia és el que apareix a continuació en el text llatí, que prové d’Epistolae secundum ordinem temporum ad 
Amussim digestae, epístola LXXVII: Ad oceanum. De morte Fabiolae (PL 22, col. 0691), i que el traductor 
valencià omet: «Quia secundum Hieronymum, quidquid viris jubetur, hoc consequenter redundat in feminas: 
neque enim adultera uxor dimittenda est, et vir maechus tenendus» (VCC, 158b).  |  - Aprés ... injúria] Cfr. la 
traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Deinde postquam docuit Dominus non esse injuriam 
proximo inferendam, prohibendo iram et concupiscentiam, consequenter docet ab injuria Dei abstinendum, 
prohibendo perjurium et juramentum; et dat intellectum cujusdam praecepti, quo prohibetur perjurium in 
Lege Veteri» (VCC, 158b).  |   axí ... filla] Add. de Corella (cfr. amb VC, 158b), que al·ludeix al vot de Jefté, 
segons Jt 11, 29-40. Jefté fou el huité dels jutges d’Israel. Durant l’exercici del càrrec, es va enfrontar als 
veïns de l’est, els ammonites. Preocupat per la incertesa del desenllaç i per la creença d’un imminent judici 
diví, va formular un vot de greus repercussions: oferir a Yahvé en holocaust la primera persona de sa casa que 
isquera a rebre’l després de la victòria. La fatalitat de l’atzar féu que la primera persona que se li acostara en 
tornar del camp de batalla fóra la seua filla, que hagué de ser sacrificada per a complir el vot.





Declara, donchs, lo benigne Senyor com aquest manament se deu entendre: no·ls 
veda lo jurament quand és necessari, mas que no acostumen de jurar, ni juren sinó 
quand necessitat ho demana.

Era la bondat dels fariseus que no jurassen falsia. Aque- {120d} sta lo Senyor 
conferma y declara, que sinó en necessitat no juren, que lo manament mana que lo nom 

de Déu en va no prenguen, que és quand algú sens necessitat jura. La consuetud de jurar 
lo Senyor veda, la qual y per si és mala, y perquè a fals jurar convida.

Diu sant Crisòstom: «Axí com no pot dir falsia lo qui no parla, axí no pot jurar fals lo 
qui no jura; y axí com molt parlar tard o nunqua se pot fer sens culpa, axí molt jurar sens 
jurar falsia.»

Diu sanct Agostí: «Una de les causes que·l Senyor volgué y acceptà los judaichs 
sacrificis fon perquè los juheus a les idoles no sacrificassen; axí·ls atorgà que per Déu 
jurassen, perquè jurant per les idoles no cometesen idolatria, a la qual eren promtes.»

Diu sant Crisòstom: «Per què a l’home cristià lo jurar és necessari, al qual no pertany 
en alguna manera dir falsia? Deuen ésser les nostres paraules axí fidelíssimes que axí 

com jurament sien stimades. Y per ço lo Senyor no solament que no jurem falsia, mas 
que no jurem nos mana. Gran honor lo benigne Senyor als seus fills procura: vol que la 

 bondat] bondant B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   falsia] falcia B. Seguim V.

- lo2 ... prenguen] Ex 20, 7: Non assumes nomen Domini Dei tui in vanum: nec enim habebit insontem 
Dominus eum qui assumpserit nomen Domini Dei sui frustra. Dt 5, 11: Non usurpabis nomen Domini Dei tui 
frustra: quia non erit impunitus qui super re vana nomen ejus assumpserit.  |   molt ... culpa] Pr 10, 19: In 
multiloquio non deerit peccatum, qui autem moderatur labia sua prudentissimus est.

- Aque- ... convida] Cfr. amb el text llatí la traducció ampliada de Corella: «Hanc confirmat Dominus, 
vetans jurare, quod pertinet ad justitiam eorum qui intraturi sunt regnum coelorum» (VCC, 158b).  |  - Diu 
... falsia] Cfr. amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a sant Joan Crisòstom: «Sicut 
enim falsum loqui non potest, qui non loquitur: sic perjurare non potest, qui non jurat. Et sicut inmultiloquio 
non deerit peccatum, sic nec in multijurio, perjurium» (VCC, 158b).  |  - Diu ... promtes] Cfr. amb el text 
llatí, en què tampoc no consta l’atribució d’aquest fragment a sant Agustí: «Sicut autem Deus praecepit sibi 
victimas legales offerri, non quia ei placerent, sed ne eas prout consueverant, idolis immolarent: sic infirmis 
concessit jurare per Deum, non quod Deo placet hoc fieri, sed quod minus malum est hoc Deo, quam creaturis 
exhiberi» (VCC, 158b).  |   promtes] Corella omet a continuació aquest passatge de sant Jeroni, 
Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I, c.V (PL 26, cols. 0039D-0040B): 
«Unde secundum Hieronymum, in lege praeceptum est non jurare, nisi per Deum: non quod bonum sit, sed ne 
Judaei pessima consuetudine jurantes per creaturas, crederent eas venerandas. Evangelium autem non recipit 
juramentum, cum omnis sermo fidelis pro jurejurando sit» (VCC, 158b).  |  -, Diu ... verdaderes] Cfr. 
amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom: «Unde 
Chrysostomus: “Unde jurare nos prorsus non convenit. Quid enim unicuique nostrum jurare necesse est, cum 
nobis mentiri omnino non liceat? Quorum verba ita vera semper, ita debent esse fidelissima,  ut pro juramento 
habeantur? Et idcirco Dominus, non solum perjurare, sed etiam jurare nos prohibet: ne tunc tantum videamur 
verum dicere cum juramus, et ne quos veraces in omni sermone esse constituit, putaremus sine juramento 
licitum esse mentiri. Juramenti enim haec causa est, quia omnis qui jurat, ut, quod verum est, eloquatur. Et 
Dominus inter juramentum et loquelam nostram nullam vult esse distantiam. Quia sicut in juramento, nullam 
convenit esset perfidiam: ita quoque in verbis nostris nullum debet esse mendacium. Quod utrumque et 
perjurium et mendacium divini judicii poena damnatur. Quisquis ergo nostrum loquitur, jurat, quia scriptum 
est: Testis fidelis non mentietur [Pr 14, 5]. Unde non immerito non jurare saepe Scriptura divina 
commemorat, quia Deo, qui verax est, et noscit quidquid dicitur, pro juramento habetur; quia verum est omne 
quod loquitur” haec Chrysostomus» (VCC, 158b). No hem pogut localitzar la font d’aquest passatge.





nostra paraula en loch de jurament stiga, perquè no semble que sinó quand juram les 
nostres paraules sien verdaderes.»

Diu Sèneca: «Tals deuen éser les tues paraules: que no y haja differència per a ser 
cregudes, si u jures o no u jures.»

Diu sant Agostí: «És pròpiament jurar portar a Déu en testimoni, y per ço en diverses 

paraules los hòmens juren, les quals aldre no signifiquen sinó que a Déu en testimoni 
porten.»

Diu sant Agostí: «Si les paraules del sagrat evangeli bé mires, mana lo Senyor que no 
jures, pensant que jurar sia bona cosa. És jurar medecina que sinó en necessitat no·s deu 
pendre, e si algú en sanitat les continua, tant li porien noure que la mort li procurarien; 

per lo semblant, aquells qui sens necessitat jurar acostumen són perillosos que a jurar 
fals no atenguen.»

Són mester tres coses perquè lo jurament sia lícit: discreció delliberada, que mire y ab 
dret juhí pense lo que jura; segonament, que veri- {121a} tat [sia]; terçament, que per 
justa causa jure.

 quand] quan B. Seguim V.  |   paraules] parales V. Seguim B.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   sant] sanct B. 
Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- Diu ... jures2] Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella, que omet la part final d’aquest 
passatge atribuït a Sèneca: «Unde et Seneca: “Nihil intersit an affirmes, an jures. De religione et fide scias 
agi, ubicumque de veritate tractatur”» (VCC, 158b-159a). El fragment prové en realitat del tractat Formulae 
vitae honestae, IV, 6, conegut popularment com De moribus, de sant Martí de Braga, atribuït durant l’Edat 
Mitjana a Sèneca pel fet que es tractava, probablement, d’una adaptació del seu De officiis, avui perdut. (Vid. 
Feliciano Delgado León, 1994, «Séneca en la edad media española», BRAC, 127,  418.)  |  - Diu ... porten] 
Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Secundum Augustinum, quoniam ille jurat qui 
adhibet testem Deum, ridiculum est putare, ut non juraverit quis, quia non dixit per Deum, sed dixit, testis est 
mihi Deus [Rm 1, 9; Fl 1, 8], vel, ecce coram Deo, quia non mentior [Ga 1, 20], vel, Deus scit quia non 
mentior [2Co 11, 31]» (VCC, 159a). Aquest passatge de sant Agustí pertany a l’obra De sermone Domini in 
monte, l.I, c.XVII (PL 34, col. 1255).  |   porten] Om.: «Praecepit ergo Dominus non jurare omnino, id est 
jurare non in omni modo, et in omni casu: quia haec est incauta juratio. Per hoc tamen non excluditur juratio 
in necessitate: quia negatio ibi praeponitur signo universali affirmativo, quod aequipollet suo contradictorio; 
sed postposita aequipollet suo contrario. Hic enim non dicitur omnino non jurare [Mt 5, 34]: quia esset 
sensus, quod in nullo casu esset jurandum, quod est falsum, quia in aliquo casu est jurandum, et in aliquo non: 
sed dicitur hic, non jurare omnino, id est jurare non omnino, id est non omnimodo: et ideo non est sensus, 
quod in nullo casu sit jurandum, sed quandocunque deest necessitas, et non est necessarium, et sic excluditur 
omne juramentum incautum» (VCC, 159a).  |  - Diu ... atenguen] Cfr. amb el text llatí la traducció que 
ofereix Corella d’aquest passatge de sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.I, c.XVII (PL 34, col. 1255): 
«Unde, secundum Augustinum, Dominus non praecepit non jurare tanquam omnino illicitum; sed ne 
quisquam jurare appetat, tanquam per se bonum, et ut nullus juret de facili absque necessitate, et dilabatur in 
perjurium, ex jurandi consuetudine» (VCC, 159a).  |  - Són ... jure] Cfr. la traducció abreujada de Corella 
amb el text llatí: «Ad hoc autem quod rectum sit juramentum, tria requiruntur: unum ex parte rei de qua 
juratur, scilicet veritas, aliter enim non esset confirmandi idoneitas; alterum, ex parte causae, pro qua juratur, 
justitia, aliter enim non esset debita jurandi necessitas; tertium, ex parte jurantis, scilicet judicium, sive 
discretio, aliter enim non esset debita periculi cautela» (VCC, 159a).  |   jure] El traductor valencià omet a 
continuació aquest verset de Jeremies, que condensa els tres aspectes requerits perquè el jurament siga lícit: 
«Unde in Jeremia: Jurabis, dicit Dominus, in veritate, et justitia, et judicio [Jr 4, 2]» (VCC, 159a).





Y perquè no solament jurar per Déu és il·lícit, mas encara per les creatures, diu lo 
Senyor: «No jureu per lo cel, que és cadira de Déu, perquè principalment en lo cel 
mostra la sua glòria; ni per la terra, que és scabell dels seus peus, perquè és la més baxa 
de totes creatures; ni per la ciutat de Jerusalem, que és ciutat del gran rey, dedicada al 
seu divinal culto.»

Entén lo Senyor concloure que no jurem per les creatures, perquè jurant per elles 
juram per aquell qui les ha fetes; y no juram per res que sia nostre, que no tenim poder 
en nosaltres fer en nostre cap hun cabell blanch o negre.

Y no stimem que lo jurament per les creatures no·ns obligue per aquell qui en elles se 
representa, y axí acostuma la santa Sgleya, que juram per la creu, per los sants evangelis 

y per les santes relíquies.
Y, puys lo benigne Senyor lo jurar nos veda, dóna’ns retgla de nostres paraules, dient: 

«Sia la vostra paraula és, és; no, no, y per a ser creguts no y ajusteu més paraules.»
Diu lo Senyor «és, és; no, no» dos vegades, quasi dient: «Tal com és la paraula en lo 

teu cor, sia en los teus labis, y no sia altre aquell és o no del cor de l’és o no de la tua 

boca.» Y per ço diu «és, és» y «no, no» dos vegades: una per lo cor, altra per la boca, 
quasi dient: «Lo que tens dins lo cor pronuncia en la boca, lo que tens dins la 
consciència stiga en los teus labis, y lo que tens en la boca posa-u per obra, y no negues 
ab les obres lo que atorgues ab paraules.»

Diu més lo Senyor: «Lo que és més en vostres paraules de och o no ve de causa 

mala.» No diu que sia mal, mas que de mal devalla. És mal de culpa del qui jura quand 

 o] ho B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |  juram] juran B. Seguim V.  |   consciència] consiència B. 
Seguim V.  |   och] hoc B. Seguim V.

- No ... culto] Mt 5, 34-35: Ego autem dico vobis, non jurare omnino, neque per caelum, quia thronus Dei 
est: neque per terram, quia scabellum est pedum ejus: neque per Jerosolymam, quia civitas est magni regis.  |  
- que2 ... negre] Mt 5, 36: neque per caput tuum juraveris, quia non potes unum capillum album facere, aut 
nigrum.  |   Sia ... paraules] Mt 5, 37: Sit autem sermo vester, est, est: non, non: quod autem his abundantius 
est, a malo est.  |  - Lo ... mala] Mt 5, 37.

 creatures] Om.: «in quantum in eis relucet virtus divina» (VCC, 159a).  |   creatures] Om.: «sicut scabellum est 
inferior pars sedis» (VCC, 159a).  |  - Y ... relíquies] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb l’original 
llatí: «Ideo etiam prohibemur jurare per creaturas, ne creaturam in honore divinae venerationis habeamus, vel 
ne putemus non esse perjurium, jurare falsum per creaturas; et dum per creaturas juramus, nihil jurare, et 
juramentum non obligare credamus. Fiunt tamen interdum per cruces et Evangelia, id est per eum cui haec 
sunt dedicata. Et similiter fiunt per Sanctorum reliquias, quia in his potius Deum quam Sanctos veneramur, a 
quo auctore, omne bonum quod habent, eos habere recognoscimus» (VCC, 159a-b).  |  - Lo ... mala] Cfr. 
amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Quod autem his abundantius, et amplius, est, scilicet 
jurare, a malo est, id est ab infirmitate et suspicione illius qui sine juramento non credit» (VCC, 159b).  |  
 och] Sí (DCVB, s.v. hoc).  |   No ... devalla] Cfr. amb el llatí la traducció abreujada de Corella: «Non dixit: 
malum est; tu enim non facis malum, qui bene uteris juratione, quae etsi non bona, tamen necessaria est, ut 
alteri persuadeas, quod utiliter suades; sed a malo et infirmitate illius est, cujus infirmitate cogeris jurare, cum 
vides pigrum ad credendum, quod ei utile est credere, nisi firmetur juratione» (VCC, 159b).  |  21-609,4 És ... 
altres] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Semper tamen est malum ibi ex aliqua parte: vel ex parte 
jurantis, quando jurat sine necessitate; vel si requisitus jurat, est ibi a parte requirentis. Et hoc vel malum 
culpae, quando scilicet requirit  juramentum sine necessitate; vel malum poenae, quia ex infirmitate humana, 
quae est quaedam poena generi humano inflicta, procedit, quod homines non credunt sibi mutuo simplici 
verbo, absque juramento» (VCC, 159b).





sens necessitat jura, y mal de culpa de aquell qui sens necessitat lo requir que jure; y si 
jura sens culpa del jurant y del qui lo jurament accepta, lavors solament és lo jurament 
mal de pena. Per lo peccat del nostre primer pare és natura humana axí lesa que sens 
jurament no creem los huns als altres. Parlem, donchs, la veritat sola, y no y ajustem 
jurament sinó quand necessitat ho dema- {121b} na.

Y parlem ab la boca sola, y solament los nostres labis parlen, car és mal y de causa 
mala si les altres parts de nostre cors ab la nostra boca parlen. Diu Salamó en los 
Proverbis: «És foll aquell qui ab lo dit parla»; y, per consegüent, més foll lo qui ab la 
mà, que té molts dits, parla, y molt més foll lo qui movent los braços parla, y del tot 
horat si mou lo cap ensemps ab les altres parts de la persona.

ORACIÓ

Senyor Jesús, qui als antichs les coses temporals has promeses, y a nosaltres les 
eternes, perquè sobreabunden les nostres bones obres per la excel·lència y differència de 
les promeses: fes-me gràcia que·n lo teu conspecte les mies obres sien clares, hi als 
prohismes facen lum de bon exemple, y que la tua ley abundantment axí com tu la 

manes la compleixca, y que no ofena lo prohisme, perquè la mia offerta acceptes. Y 
atorga’m, Déu meu clementísim, que de mirar y veure, y de les carnals concupiscències 
me guarde, y de jurar me abstinga, perquè en tots los meus actes a tu, Déu meu, 
redemptor meu, plàcia. Amén.

 peccat] pectat V. Seguim B.  |   creem] creen B. Seguim V.  |  ajustem] ajusten B. Seguim V.

 És ... parla] Pr 6, 12: Homo apostata vir inutilis, graditur ore perverso.

- y1 ... na] Cfr. amb  el text llatí: «neque id jurationibus crebris, sed morum probitate commendemus» (VCC, 
159b).  |   parla] Om.: «Stultus ergo est, qui talem imitatur, et similiter digito loquitur» (VCC, 159b).  |   horat] 
Boig (DCVB, s.v. orat).  |  persona] Om.: «Expedit ergo omnia membra, praeter os, in loquendo continere, ne 
inde scandalum ad alios possit quomodolibet derivare» (VCC, 159b).  |  - per ... promeses] Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 159sc).  |   perquè] Om.: «ut sicut a proximi, sic et a tua injuria valeam abstinere» (VCC, 
159sc).



DE  PACIÈNCIA HI DE LARGITAT EN LOS PROHISMES.  CAPÍTOL  
XXXV

[1. DE  LA LLEI DEL TALIÓ ENTRE  ELS  JUEUS]

Ha mostrat lo Senyor en lo precedent capítol que no deu ésser feta injúria al prohisme, 
ni a nostre Senyor Déu irreverència; ara demostra com se deu haver lo cristià en sguard 

de aquells qui l’injurien. Diu lo Senyor en poques paraules lo que a perfectió basta a tots 
los hòmens, les quals tota virtut de paciència, de largitat, perfetament contenen. Y 
comença en declaració de hun judicial precepte, en la intel·ligència del qual los juheus 
erraven, creent y stimant que la venjan- {121c} ça per si devia éser desijada; y no 
pensaven que voler pena, que de si és mal, per al prohisme, no pot éser bé desijada, si 

per algun sguard de bé no·s desija, o perquè sia colta la justícia, o per correctió y smena 
del qui peca, o per exemple o terror dels altres que de fer mal se retraguen, o per 
semblants altres bons respectes.

Però hon algun bé de aquests de la pena del prohisme no se spera, ans se tem de 
major scàndel, és tengut lo cristià dexar la persecució de la venjança que per justícia 

poria atényer. Però si justament perseguir la podia y per humilitat, mansuetut y 
paciència la dexava, faria acte de virtut perfeta.

Hi axí, podem concloure que no resistir al mal alguna vegada és precepte, alguna 
vegada és consell evangèlich; alguna vegada no resistir al mal seria negligència y culpa: 
quand per aquesta no resistència pendrien los mals hòmens audàcia de affligir y 

calumniar los mansuets y simples.
En la ley judaica era aquella pena que de talió nomenen, que aquell qui injuriava 

soferís semblant dan del que ell avia fet en lo prohisme: l’ull per l’ull, dent per dent, 
vida per la vida. Eren los juheus promptes a fer injúries sens causa, y promptes a 
venjança quand les rebien, y pasaven la mesura en la venjança.

Provehí la ley de talió per als injuriats y per als qui injuriaven; però lo Senyor 
misericorde, la misericòrdia del qual sobre la justícia puja, vol que la sua evangèlica 

 paciència] pacièntia B. Seguim V.  |   les] los B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   éser] ésser B. 
Seguim V.  |   persecució] prosecució B. Seguim V.  |   resistir] restir B. Seguim V.  |   judaica] judayca B. 
Seguim V.  |   soferís] soforís B. Seguim V.  |   injúries] injures B. Seguim V.

- lull1 ... vida2] Mt 5, 38: Audistis quia dictum est: Oculum pro oculo, et dentem pro dente.  |   la ... puja] 
Jm 2, 13: Judicium enim sine misericordia illi qui non fecit misericordiam: superexaltat autem misericordia 
judicium.

 simples] Om.: «et potest eorum malitiae sine periculo occurri. Malo enim culpae semper est resistendum; sed 
malo injuriae, nunquam libidine vindictae, sed per judicem, amore justitiae, causa scilicet utilitatis Ecclesiae, 
et correctionis proximi, ne malis discat assuescere» (VCC, 160a).  |   Provehí ... injuriaven] Cfr. amb l’original 
llatí: «lex tam pro temeritate laedentium quam laesorum, instituit modum et terminum ultionis, quem nullus 
excederet in injuriis vindicandis, scilicet poenam talionis. Provida enim quadam cautela, modum posuit: tam 
propter protervitatem laedentium, ut reprimerentur timore; quam laesorum, ne ultionem sumerent ultra 





justícia sia no res[is]tir al mal per mal, mas vençre lo mal de injúria ab lo bé de 
paciència; no respondre a les injúries, que és més que pacientment comportar-les.

Mana la Ley que l’injuriat sia satisfet segons la injúria; lo sagrat evangeli mostra 
que·ls dans e injúries pacientment los comportes.

Diu sant Crisòstom: «Si per venja arranques l’ull a ton prohisme, no cobres lo teu y 

perds la paciència. Procura lo diable les nafres dels cossos per les nafres de les ànimes. 
Si tu no·t venges, sembla que·ls hòmens te vencen, y tu venç als diables. Major dan reb 
la tua ànima de la venja que no lo cors de la injúria.»

[2. DEL SENTIT EN QUÈ  S’HA  D’OFERIR  L’ALTRA GALTA QUAN ENS 
BUFETEGEN]

A la verdadera pau per quatre {121d} grahons s’i puja: lo primer és pendre del rebut 
dan egual venjança; lo segon, pendre menys del que rigor de justícia determena; lo terç, 

no tornar mal per mal, ni de la injúria pendre venja; lo quart és de aquells perfets que 
són aparellats de rebre més injúries. Los primers dos graus en la Ley se trobaven; en lo 
terç comença lo evangeli, en lo quart acaba, dient lo Senyor: «Quand te donen hun 
bufet, para l’altra galta. Sies prompte si era mester que pares l’altra galta, ans que per 
impaciència vulles resestir a la ofensa.»

 lo] la B. Seguim V.  |   cossos] coses B. Seguim V.  |  de les] de les V. Seguim B.  |   aquells] aquell B. Seguim 
V.  |   aparellats] apparellats B. Seguim V.

- Quand ... ofensa] Mt 5, 39: Ego autem dico vobis, non resistere malo: sed si quis te percusserit in 
dexteram maxillam tuam, praebe illi et alteram.

modum proprium» (VCC, 160a).
- Diu ... injúria] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb què Corella resol aquest passatge de sant 
Joan Crisòstom, Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 12 (PG 56, col. 699): «Secundum 
Chrysostomum, “si alterius oculum eruis, non tuum recuperasti, sed cum membro etiam patientiam perdidisti. 
Diabolus vulnera procurat corporum, propter vulnera animarum. Si tu non percusseris, ab homine quidem 
victus videris; sed diabolum vicisti. Unde si non reddideris malum pro malo, etsi membrum corporis 
perdidisti, lucrum patientiae acquisisti; si autem reddideris, et corporis damnum passus es et salutis, nec 
tantum laederis quando ab iniquis noceris, quantum cum a constantia bonitatis recesseris” haec 
Chrysostomus» (VCC, 160a).  |   lo ... determena] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: 
«secundus est, minus reddere et hoc additum est per traditionem Pharisaeorum, qui dabant quadraginta 
disciplinas, una minus» (VCC, 160a).  |   ni ... venja] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 160a).  |   lo evangeli] 
Om.: «cum dicit: non resistere malo [Mt 5, 39]» (VCC, 160a).  |  13-15 en ... ofensa] Cfr. la traducció abreujada 
de Corella amb el text amb llatí: «in quarto est Evangelii consummatio, quod consequenter exponit 
declarando. Unde quia non dixit, resistendum malo, ne aliquis intelligeret de malo culpae, non injuriae, 
subjungit, dicens: Sed si quis te percusserit in dexteram maxillam, praebe illi et alteram, scilicet dexteram 
mentis interiorem, ne exterioris hominis caede vel tacitus intra se moveatur interior, id est, sis paratus in 
animo ad aliam percussionem, et majora, et ampliora sustinendum, antequam per impatientiam malo resistas, 
et scandalum, vel aliquod malum aliud contra charitatem suscites. (VCC, 160a-b).  |   ofensa] Corella omet tot 
seguit aquest passatge, que la VC atribueix a sant Agustí: «Unde Augustinus: “Non tantum non repercutias, 
sed si vult alteram ferire, patienter sustineas”» (VCC, 160b). El fragment referit prové, en realitat, de la 
Glossa ordinaria d’Anselm de Laon, segons Mt 5, 39 (PL 114, col. 0097A).





Diu sant Crisòstom: «Pories dir: “Aquell qui·m dóna mereix que per lo semblant yo li 
responga.” Però tu no mereix que li respongues, perquè est dexeble de aquell qui no 
responia als qui l’injuriaven.»

Y si vols respondre, aprén del Senyor la resposta, quand lo servent del sacerdot li 
donà lo bufet en casa de Annà.

Diu sanct Agostí: «A tot exemple de humilitat, de mansuetud y de paciència nos 
endreça lo sagrat evangeli. No solament nos mostra que no firam al qui·ns fa dan o 
injúria, mas que stigam aparellats per a pacientment soferir-ne altra.»

Diu Beda: «Què pot éser perfectió més digna que donar l’altra galta al qui·t fir en la 
una? Com amanses de l’enemich la ira, com ab la tua paciència lo mudes altre del qui 

era!» Per aquesta paciència ab lo Senyor te conformes, venç lo diable y procures perfeta 
pau entre·ls hòmens.

Diu sant Crisòstom: «Aquesta tol·lerància de injúries nos guia hi·ns mostra de poder 
soferir lo martiri. Fàcilment en lo temps de la persecució porà sostenir les penes qui en 
lo temps de la pau se exercita en soferir injúries.»

Diu sant Agostí: «No veda lo sagrat evangeli la correctió salutífera de aquell qui per 
caritat hi fraternal amor corregeix lo prohisme. No corregeix lo pare al fill per oy ni per 
ira, mas per la amor que li porta, y és tal correctió acte de misericòrdia.»

 sanct] sant B. Seguim V.  |   que] per VB. Corregim la lliçó d’acord amb el sentit del passatge.  |   aparellats] 
apparellats B. Seguim V.

- Diu ... linjuriaven] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que Corella proposa per a aquest fragment, 
atribuït per la VC  a sant Joan Crisòstom: «Ubi Chrysostomus: “Qui repercutit, Legis implet mandatum, non 
Christi. Sed dicis, dignus est ille repercuti. Etiam, sed tu non es dignus repercutere; quia discipulus illius est, 
cui cum malediceretur, non remaledicebat” haec Chrysostomus» (VCC, 160b). El passatfe pertany realment a 
Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 12 (PG 56, col. 699).  |  - Y ... Annà] Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 160b), que fa referència a la bufetada que Jesús va rebre durant l’interrogatori davant del gran 
sacerdot Annàs, segons relata Jn 18, 22  |  - Diu ... altra] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què 
no consta l’atribució del passatge a sant Agustí: «Ad omne ergo nos exemplum patientiae et humilitatis, 
Dominus per Evangelica praecepta confirmat. Non solum enim prohibet repercutere percutientem, sed et 
jubet nos paratos esse iterum percuti et non resistere malo injuriae, quominus adhuc possit nobis inferri» 
(VCC, 160b).  |  - Diu ... era] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Quid tam magnum, 
quam percutienti praebere maxillam? Nonne indignationis impetus frangitur, ira sedatur, et per patientiam ille 
mutatur, vel invitatur ad poenitentiam?» (VCC, 160b). No hem localitzat aquest passatge en cap obra de Beda 
el Venerable, per bé que consta en la Glossa ordinaria d’Anselm de Laon, sobre Lc 6, 29 (PL 114, col. 
o263D).  |  - Diu ... injúries] Font no localitzada.  |  - Diu ... misericòrdia] Cfr. amb el text llatí la 
traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.I, 
c.XX (PL 34, cols. 1261-1262): «Hic, secundum Augustinum, non prohibetur ea vindicta, quae ad 
correctionem valet, sed huic vindictae inferendae non est idoneus, nisi qui odium dilectione superat; non enim 
odit pater filium castigando. Unde non debet quis odio et libidine vindictam expectere, sed amore, et ad 
correctionem, et ut injurians ab eo, cui rerum ordine potestas data est, tanquam filius a patre corrigatur; 
paratus, si opus sit, aequo animo plura tolerare, ab eo quem vult esse correctum. Talis enim vindicta ad 
correctionem, propter amorem, pertinet ad misericordiam» (VCC, 160b).





Diu sant Agostí: «És benaventurat aquell qui stà aparellat per amor del Senyor rebre 
qualsevol injúria»; y que ab lo psalmista cante: «Aparellat, Senyor, és lo meu cor, ap- 
{122a} parellat és».

[3. COM  NO HEM DE  CONTENDRE,  SINÓ DONAR  EL  MANTO]

Diu sant Crisòstom: «Aprés que·l Senyor nos mostra que pacientment tol·lerem les 
corporals injúries, vol encara que·ls dans dels béns de aquest món y les pèrdues les 

prengam ab paciència», dient: «Si algú vol ab tu contendre y levar-te la vestidura, no li 
contrastes.» Pren del Senyor exemple, que sobre les sues vestidures los cavallers sorts 
lançaren, y axí les partiren, hi no·ls dix que les dexasen. Y si algú te demana en qüestió 
la túnica, que és la interior necessària vestidura, dóna-li ensemps y lo manto.

Aquest manament devem axí entendre com de no res[is]tir a la injúria, quand de 

entrar en plet sobre la demanda se degués seguir scàndel. Y axí, la santa Sgleya dexa 
demanar les dècimes en algunes terres, perquè del pagar no·s seguís scàndel y no 
apostatassen los qui pagarien.

Diu sant Agostí: «Entén-se aquest manament que stiga preparat lo nostre ànimo si era 
mester que totes les coses temporals y la vida dexàsem, ans que lesió ni scàndal fésem 

en lo prohisme.»

 tol·lerem] tol·leren B. Seguim V.  |   devem] deuen B. Seguim V.

- Aparellat ... és] Sl 56, 8: Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum; cantabo, et psalmum dicam. 
Psalteri: «O Déu, apparellat stà lo meu cor; cantaré, e diré psalm» (López Quiles 1985, 76).   |  - Si ... 
contrastes] Lc 6, 29: Et qui te percutit in maxillam, praebe et alteram. Et ab eo qui aufert tibi vestimentum, 
etiam tunicam noli prohibere.  |  - Y ... manto] Mt 5, 40: et ei, qui vult tecum judicio contendere, et tunicam 
tuam tollere, dimitte ei et pallium.

- Diu ... és] Sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.I, c.XX (PL 34, 1261-1262).  |  - Diu ... paciència] 
Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge, que conté un fragment de 
sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, homilia XVIII (PG 57, cols. 266-267): «Non solum autem 
maxillam praebendam percutienti Dominus praecepit; sed damna subiri, quia secundum Chrysostomum, post 
corporalis injuriae tolerantiam, vult nos etiam Dominus secularium habere contemptum, et non tantummodo 
in plagis, verum etiam in pecuniis, rebusque diversis nos vult praestare patientiam» (VCC, 160b).  |  - les ... 
dexasen] Després d’haver crucificat Jesús, els soldats es reparteixen els seus vestits jugant-se’ls als daus 
(Mt 27, 35; Mc 15, 24; Lc 23, 34; Jn 19, 23-24).  |  - Y ... manto] Cfr. amb el text llatí la traducció de 
Corella, que redueix al mínim la glossa que explica el verset de Mt 5, 40 en la VCC: «Dum enim vis vindicare 
vestem corporis, pretiosissimum animae vestimentum perdis. Et ei qui vult tecum in judicio contendere, id est 
contentiose agere, et tunicam tuam tollere, id est vestem interiorem et magis necessariam, per quam et cetera 
necessaria intellige, hoc est si te ad judicium propter tunicam trahat, ac negotium tibi, molestiamque 
commoveat, dimitte ei et pallium, id est exterius vestimentum, et cetera quibus non adeo indiges; nunquam 
contentiose, et cum iracundia agas» (VCC, 160b-161a).  |  - Aquest ... scàndel] Cfr. amb el text llatí: 
«Quasi diceret: Si quis contendendo velit tibi auferre unum de necessariis, antequam contendas in judicio, 
sustine potius ut auferatur tibi et reliquum de eis» (VCC, 161a).  |  - Y ... pagarien] Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 161a).  |  - Diu ... prohisme] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que proposa Corella 
per a aquest passatge de sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.I, c.XIX (PL 34, col. 1260): «Hoc 
quoque, secundum Augustinum, ad praeparationem cordis, non ad ostensionem operis intelligendum. Ex hoc 
etiam potes trahere, ut si quis vult tunicam tuam tollere, id est animam, vel interiora bona, dimittas pallium, id 
est exteriora negotia» (VCC, 161a).





Diu sant Crisòstom: «Si tu mires que brega y contenció te aparellen, dexa y 
desempara la matèria per la qual te persegueixen; més te val que sies de brega y 
contenció sens béns temporals delliure que si ab los miserables béns en ira y oy del 
prohisme vivies. Difícil cosa és dexar lo propi; més diffícil és sens pecat contendre ab lo 
prohisme.»

Diu Beda: «Si de la túnica y vestidures que són necessàries lo Senyor nos mana que 
les dexem per no contendre, què farem de les coses supèrflues?» És la Ley que res no 
furtes; és la gràcia del sagrat evangeli que res no furtes y lo que és teu dónes.

Diu sant Agostí: «Si tu per caritat, perquè·l prohisme no·s dampne, ab modèstia lo 
que és teu demanes, més atenent a la salut de la ànima del prohisme que a la utilitat 

pròpia, en tal demanda obra exercites de gran misericòrdia.»
Hi devem atendre que algú pot fer de les sues coses demanda davant fel o infel jutge, 

però no deu portar lo cristià davant jutge infel la sua causa, si no era en loch hon li fos 
de força comparer {122b} davant tal jutge. Però davant cristià jutge poden, los cristians 
qui dels béns temporals propis viuen, sens frau y ab caritat y modèstia demanar la 

justícia. Dels religiosos és certa cosa que, puys no tenen res propi, no pot algú d’ells 

 Difícil] Defícil B. Seguim V.  |  pecat] peccat B. Seguim V.  |   dexem] dexeem V.  Seguim B.  |   o] ho B. 
Seguim V.

- Diu ... prohisme] La primera part de la citació està presa de sant Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 
homilia XX al. XXI (PG 57, col.. 289); la part final prové de Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in 
Matthaeum, 12 (PG 56, col. 700).  |   prohisme] Corella omet a continuació aquest altre passatge fragment de 
sant Joan Crisòstom, la font del qual no hem pogut identificar: «Et iterum: “Non solum, inquit, injuriam 
patiens, nihil iracundiae moveas adversus eum, qui injuriam facit, et non solum pro his quae abstulit non 
indigneris; sed et si quid tibi forte subrelictum est, id sponte largire ei qui totum abstulit. Cum enim ille talem 
te invenerit, resipiscet continuo, et facti pigebit eum”» (VCC, 161a).  |  - Diu ... supèrflues] Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «Ubi et Beda: “Quod de vestimento et tunica dictum est, non in eis 
solis, sed in omnibus faciendum est, quae aliquo jure temporaliter nostra esse dicimus. Si enim de necessariis 
hoc imperatum est, quanto magis superflua contemnere oportet”» (VCC, 161a). Aquest passatge de Beda el 
Venerable es pot llegir en les obres In Lucae evangelium expositio, l.II, c.VI (PL 92, cols. 406B-C) i 
Homiliae, l.III: Homiliae subdititiae, homilia XXXIX: In feria sexta post diem cinerum (PL 94, col. 
0353D).  |  - Diu ... misericòrdia] Corella tradueix només la part central d’aquest passatge de sant Agustí, 
De sermone Domini in monte, l.II, c.VIII (PL 34, cols. 1281-1282). Cfr. la versió abreujada del traductor 
valencià amb el text llatí de la VCC: «Secundum Augustinum, qui sponte vel convictus pecuniam debitam 
reddere noluerit, in tantum ut velit litigare, dimittenda illi est; servum enim Dei non oportet litigare, manente 
illa regula, ut animo paratus sit amittere quod sibi debetur. Nam si modeste ac leviter omnino egerit ut sibi 
restituatur, non tam intendens fructum pecuniae, quam ut hominem corrigat, cui sine dubio perniciosum est 
habere unde reddat, et non reddere: non solum non peccabit, sed proderit etiam plurimum: ne ille, dum in alia 
pecunia lucrum facere vult, damnum fidei patiatur. Quod tanto est gravius, ut nulla sit comparatio» (VCC, 
161a).  |  - Però ... justícia] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «aut coram fideli, et hoc 
dupliciter: aut contentiose et cum fraude, et sic nulli licet; aut modeste et cum justitia, et sic infirmis et 
imperfectis licet; simpliciter vero repetere sine contentione et fraude, non coram judice, omnibus licet» (VCC, 
161a).  |  -, Dels ... posseheixen] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «De religiosis 
vero sua non habentibus, est sciendum quod repetere aliqua, contingit dupliciter. Aut ut aliqua propter 
utilitatem propriam, sic perfectis non licet; aut ut congregationis propter utilitatem communem, sic licet etiam 
perfectis: qui etsi non habent sua in proprio, tamen habent in communi, et ita nomine communitatis licet 
repetere. Vel si non habent dominium, nec in communi, nec in proprio, habent tamen res ad usum deputatas. 
Tamen magis expediret judici secreto significare, quam in judicio repetere» (VCC, 161a).





com a cosa pròpia demanar justícia; però per la comunitat repetir y demanar poden, que, 
ab tot que algú d’ells no tinga propi, és de tots en comú lo que posseheixen.

[4. DEL  SIGNIFICAT DE  LA  IMPOSICIÓ I DEL  SOTMETIMENT VOLUNTARI]

Hi seguint la letra del sagrat evangeli, diu lo Senyor: «Aquell qui per força farà que 
vages ab ell hi l’acompanyes mil pasos, tu sobre los mil vés ab ell dos mília.» Vol dir lo 
Senyor benigne: «Comporta pacientment qualsevol força, puys no sia a la divina 

magestat offensa, y encara sies prompte de soferir més si mester era.»
Diu sant Crisòstom: «Mira sobreabundància de moral filosofia, mira celsitud de 

sapiència, mira exemple y sumitat de virtuts heroyques, mira totes les filosòfiques sectes 
y considera si tals retgles de pacífich viure, si tals documents de amicícia, si aquesta 
angèlica vida en altres letres se troba, sinó en lo sagrat evangeli.»

 tinga] tingua B. Seguim V.  |   Aquell] Aquel B. Seguim V.

- Aquell ... mília] Mt 5, 41: et quicumque te angariaverit mille passus, vade cum illo et alia duo.

 repetir] Demanar algú que li siga reintegrada alguna cosa (DCVB, s.v. repetir).  |  - puys ... offensa] Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 161a).  |   era] Corella omet a continuació aquest passatge de la VC, que explica el 
sentit de Mt 5, 41 a partir de l’exposició del concepte «angaria» o «servei onerós»: «Angaria dicitur indebiti 
servitii exigentia in propria persona, vel quaecumque coactio injusta. Unde angariare est inique seu injuste 
aliquo modo trahere, vel personalia obsequia et opera impendere, opprimendo in persona, et gravando. Est 
ergo sensus: Quicumque te in servitio indebito, sine peccato tamen, coegerit servire; ad hoc etiam ita debes 
paratus esse, ut amplius pati velis, quam ille optat inferre. Nam mille passus est iter sabbati, et ideo hoc non 
est contra sabbatum Legis; sic sustine injurias in his quae non sunt contra sabbatum pectoris. Vel in 
millenario, perfectio spiritualis significatur quae impletione hujus praecepti ostenditur. Et cum millenarius sit 
numerus perfectionis, in tribus millenariis, notatur quod in tribus consistit perfectio patientiae, scilicet: in 
corpore, et ratione, et voluntate, quod significatur per alia duo millia» (VCC, 161a-b).  |  - Diu ... evangeli] 
Cfr. amb el text llatí la traducció certament lliure que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Joan 
Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, homilia XVIII (PG 57, col. 268): «Ubi Chrysostomus: “Vides 
superabundantiam philosophiae, et cumulum sapientiae. Postquam nimirum dederis maxillam, et tunicam, et 
vestimentum, etiamsi nudo, inquit, corpori tuo uti voluerit inimicus ad injurias et labores; nec sic quidem 
illum oportet prohibere. Vult enim omnia nos possidere communiter, et pecunias videlicet et corpora, non 
cum indigentibus solum, verum etiam cum injuriam facientibus. Unum enim misericordiae est, alterum 
patientiae”» (VCC, 161b).  |   evangeli] A continuació Corella omet aquest altre fragment de sant Joan 
Crisòstom, la font del qual no hem pogut localitzar: «Et iterum: “Ad omne devotionis opus impigros nos esse 
praecipit Dominus, ac peratos. Bonum enim nostrum vult non tam necessitatis esse, quam propriae voluntatis; 
ut dum amplius ex nobis facimus, quam ab aliis postulamur, majoris mercedis gratiam consequamur. Integrae 
enim charitatis, ac perfectae devotionis officium est, plus sponte praestare, quam poteris” haec 
Chrysostomus» (VCC, 161b).





Entenen-se aquests manaments evangèlichs en preparació del nostre ànimo, que sia 
preparat en sostenir aquests treballs, aquestes injúries, aquests dans temporals y penes, 
si era necessari, considerades les degudes circumstàncies.

[5. DE  LA GENEROSITAT  QUE  S’HA DE  TENIR  AMB  QUI  DEMANA]

Y perquè no basta per éser perfet que solament los dans pacientment sofires, y no 
faces molèstia als prohismes, ans és mester que del que pots los benifiques, diu lo 

Senyor que liberalment dónes a qualsevol qui·t demane, y si no tens, que li dónes teus 
cordial affectió y bona resposta.

Donchs, aquell qui posat en necessitat almoyna spiritual o corporal te demana, no li 
denegues lo que demana, que si stà en necessitat extrema és manament que li dónes, si 

 aquests] aqnests B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   teus] tels B. Seguim V.  |   affectió] affeció B. 
Seguim V.

 liberalment ... demane] Lc 6, 30: Omni autem petenti te, tribue: et qui aufert quae tua sunt, ne repetas.

- Entenen-se ... circumstàncies] Cfr.  la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge amb el 
text llatí, en què figuren dues remissions a sant Agustí: «Ubi, secundum Augustinum, monet, non tam ut 
pedibus agas, quam ut animo sis paratus. Non solum ergo tua, ut devites altercationem, sed et te ipsum praebe 
angarianti; non tam opere et pedibus, quam animo et compassionis affectu paratus multo plus servire quam 
praecepit. Totum enim quod dictum est, intelligendum secundum praeparationem animi in casu, consimili, 
non autem in casu, in quo ex tali permissione nutriretur percutiens, aut rapiens, vel angarians, seu alias 
offendens in sua malitia et iniquitate. Imo in tali casu sustinere non esset bonum, nisi propter scandalum, vel 
aliquod majus malum evitandum. Nam testante Augustino, cui licentia iniquitatis eripitur, utiliter vincitur: 
quoniam nihil est infelicius infelicitate peccantium, qua poenalis nutritur impunitas; et mala voluntas, velut 
hostis interior roboratur» (VCC, 161b). Els fragments de sant Agustí referits en aquest passatge provenen, 
respectivament, de les obres De sermone Domini in monte, l.I, c.XIX (PL 34, col. 1261) i Epistolae secundum 
ordinem temporum nunc primum dispositae, et quatuor in classes digestae, Classis tertia, Epistola 
CXXXVIII: Augustinus ad Marcellinum, c.II (PL 33, col. 0531).  |   circumstàncies] Corella omet a continuació 
aquest passatge de la VC, que constitueix l’apartat cinqué («Injuriae condonandae nullum genus in Evangelio 
praetermissum») de l’ed. Rigollot, i que està integrat per un report de sant Agustí, De sermone Domini in 
monte secundum Matthaeum, l.I, c.XX (PL 34, cols. 1261-1263): «Ut autem dicit idem Augustinus, in his 
trium exemplorum nullius genus injuriae est praetermissum. Nam omnia in quibus improbitatem aliquam 
patimur, in duo genera dividuntur, quorum alterum est quod restitui non potest; in quo vindictae solatium 
tumidus animus quaerere solet, qui talia fomenta desiderat, sed sanus et firmus misericorditer perferendam 
alterius infirmitatem judicat, neque hic vindicta ad correctionem prohibetur, ut etiam supra dicitur. Alterum 
injuriarum genus est, quod in integrum restitui potest; cujus sunt duae species: una ad pecuniam, altera ad 
operam pertinet. Exemplum primi, de percussa maxilla; secundi, de tunica et vestimento; tertii, de angaria 
passuum. Quia quod in corpore laesum est, non restituitur in integrum; et reddi vestimentum potest; et 
adjuvari opera potest, si opus fuerit. In his ergo omnibus generibus injuriarum Dominus docet patientissimum 
et misericordissimum, et ad plura perferenda paratissimum animum Christianorum esse oportere, propter 
spem retributionis aeternae» (VCC, 161b). A partir d’aquest punt, la numeració dels subcapítols de la nostra 
edició difereix respecte de l’ed. Rigollot.  |   los ... sofires] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 161b).  |  - diu ... 
resposta] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «adjungit Dominus, et dicit: Omni petenti te 
tribue, quasi diceret: Ita debes esse patiens in adversis propriis, sed et compatiens alienis. Non dicit quid 
tribuendum, quia non semper res est danda; semper tamen dandum est, saltem bonum responsum» (VCC, 
161b-162a).  |  -, que2 ... staves] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Si enim 
rationabiliter petit, tribuendum est donum quod petit, vel de praecepto cum in extrema necessitate positus 
omnino indiget, dareque possis, vel de consilio, cum petens aliter transire potest; et haec est eleemosyna 
corporalis. Et si deest tibi facultas, da affectum et bonam voluntatem, bonum responsum et orationem» (VCC, 
162a).





tu en aquella mateixa necessitat no staves. Si no té necessitat y derrahonablement te 
demana, dóna-li ab humilitat mansueta resposta de caritat y doctrina, y axí faràs gran y 
spiritual almoyna a la sua ànima, hi {122c} posaràs en obra tot lo que lo Senyor te 
mana, donant almoyna spiritual o corporal a qualsevol que la demane.

Diu sant Agostí: «A les paraules del Senyor devem atendre: no diu que donem 

qualsevol cosa que·ns demanen, mas que donem a qualsevol home que·ns demane.»
Diu sant Ambròs: «No és crim de major culpa lo que no és teu furtar y pendre, que no 

donar al qui stà en necessitat y pobrea. Del pobre que té fam és lo pa que tu stoges en la 
tua caixa, y dels que stan despullats les robes que a tu sobren, y dels pubils y viudes los 
diners que guardes, y les pecúnies que smerces són dels catius que·n poder de infels no 

tenen ab què·s puguen rembre. Y axí, stà atent y diligentment considera que tantes 
pecúnies furtes com pories donar a pobres.»

Diu sant Crisòstom: «No són nostres les riquees; som dispensers del Senyor, qui les 
nos acomana». Dóna-les, donchs, a pobres, no les venes. Aquell les ven, qui aprés de 
moltes pregàries les dóna; aquell les ven, qui tantost no les dóna, mas diu que per a 

l’endemà s’i torne; aquell les ven, qui vituperant lo pobre li dóna almoyna; aquell les 
ven, qui ab trista cara les dóna; aquell les ven, que algun guardó ne spera.

Lo pobre qui no té pecúnies no pot ni és tengut que de pecúnies faça almoyna, però és 
tengut a tenir lo cor misericorde, aconsolant y havent compassió del prohisme en 
paraules y servicis, segons loch y temps que l’aconsole.

Diu la Glosa: «Si les facultats te fallen, mira què féu la Magdalena: donà làgremes de 
compassió, los cabells per subvenció, lo besar los peus per servey de devoció, lo 
engüent per consolació.»

 staves] estaves B. Seguim V.  |  derrahonablement] derrahonablament B. Seguim V.  |   stoges] stogues B. Seguim 
V.  |   y] hi B. Seguim V.

- Si ... demane] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Si autem irrationabiliter petit, dandum est 
verbum, docendo eum de irrationabilitate suae petitionis, et de causa justae negationis, ut non eum inanem 
dimittas; et haec doctrina est pars et opus justitiae, et eleemosyna spiritualis. Et si iste non accipit id quod 
petit, melius tamen scilicet correctionem, accipit. Ita, omni petenti te dabis, quamvis non semper id quod 
petit, dabis» (VCC, 162a).  |  - Diu ... demane] Cfr. la traducció de Corella amb el text de la VC, en què no 
consta l’atribució d’aquest passatge a sant Agustí: «Unde, omni petenti, inquit, non omnia petenti; ut des 
quod dare honeste et juste potes» (VCC, 162a).  |  - Diu ... pobres]  El passatge figura en realitat a Gracià, 
Concordia discordantium canonum, ac primum de jure divinae et humanae constitutionis, Distinctio XLVII, 
c.VIII (PL 187, col. 0248A).  |  - Diu ... acomana] Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 12 
(PG 56, col. 701).  |  - Diu ... consolació] Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella d’aquest 
passatge, que conté un fragment d’Anselm de Laon, Glossa ordinaria, segons Mt 5, 42 (PL 114, col. 0097B-
C): «Unde Glossa: “Si deest facultas, da obsequium, vel affectum, vel verbum”. Haec sunt illa quatuor, quae 
obtulit Magdalena Christo, scilicet lacrymas compassionis, capillos subventionis, osculum obsecutionis, 
ungentum consolationis» (VCC, 162a). Notem que el traductor valencià fusiona el fragment degut a la Glossa 
amb el passatge inspirat per Maria Magdalena que el segueix en la VCC, i que Corella s’esforça a traduir 
mantenint la rima del text llatí.





[6. COM  NO S’HA  DE NEGAR  NINGÚ A COMPARTIR  LES SEUES COSES]

Y aprés que ha dit lo Senyor de la almoyna, diu del préstech, que és spècia de 
almoyna: «No gires la cara de aquell qui vol que alguna cosa li prestes, no li allargues lo 
que demana, ni li prestes menys del que demana. Si no és rahó lo que demana, presta-li 
discreta y mansueta resposta, que no li deu ésser menys útil que·l préstech. Si li prestes, 
sia la tua cara alegra per amor y caritat, sens sperança de algun {122d} guany en la 
present vida. En los teus actes de misericòrdia no tingues sperança en los hòmens, mas 
sol en Déu, qui·t remunerarà ab multiplicats logres.»

Diu sant Crisòstom: «Si volem y demanam misericòrdia, obrem nosaltres obres de 
misericòrdia, perquè ab precedents misericòrdies la misericòrdia del Senyor pugam 
atényer. Però si nosaltres menyspream y no donam als qui·ns demanen, ab quina 

confiança demanarem al Senyor que·ns done? Vol, donchs, lo misericordiós Senyor que 
stimem los prohismes pobres més que les pecúnies, sperant d’ell la retribució eterna.»

Diu sant Crisòstom: «No solament de les pecúnies devem fer almoyna, mas de la 
sapiència, sciència y doctrina, que no deu ésser denegada al qui la demana; la qual té 
avorrit a l’avar qui la posseheix y no la comunica, perquè és la sua natural condició que 

fa més rich al qui la comunica, y despenent y comunicant més augmenta, y axí, no·s pot 
comunicar sens augment y usura ensemps ab lo guardó que del Senyor spera.»

Donchs, a qualsevol que de tu vulla apendre, no lo y denegues, y si la vol prestada 
perquè als altres la comunique, liberalment la y presta, que tot lo que aprofitarà en los 

 aquell] aquel B. Seguim V.  |  allargues] alargues B. Seguim V.  |   denegues] deneques B. Seguim V.  |   la] lo 
VB. Esmenem la forma del determinant atenent a la concordança de gènere.

 No ... prestes] Mt 5, 42: Qui petit a te, da ei: et volenti mutuari a te, ne avertaris.

- Si ... préstech] Cfr. amb el text llatí: «Mutua sibi, si petit rationabiliter; vel rationem redde, si petit 
irrationabiliter» (VCC, 162a).  |  - Si ... vida] Cfr. amb l’original llatí: «Da mutuum hilariter: Hilarem enim 
datorem diligit Deus [2Co 9, 7], et ex charitate pura, nihil unde sperans, vel recipiens ultra sortem, nec 
servitium nec quodcumque commodum; ita quod propter istam spem, non debet mutuum fieri, licet a Deo 
possit inde merces sperari» (VCC, 162a).  |   multiplicats logres] Corella omet a continuació aquest passatge de 
la VCC, que s’inicia amb un fragment de sant Agustí, De sermone Domini in monte secundum Matthaeum, l.I, 
c.XX (PL 34, col. 1264): «Unde Augustinus: “Nec proptera voluntatem alienes ab eo qui petit, quasi nihil 
recepturus a Deo, cum rem quae datur mutuo, ille qui accepit exsolvat, quia cum id ex praecepto Dei facis, 
apud illum qui haec jubet, infructuosum esse non potest” haec Augustinus. Dicens ergo: Omni petenti, tribue 
[Lc 6, 30], et volenti mutuari, ne avertaris, duo genera beneficii complectitur: vel cum benevole damus, vel 
cum reddituro commodamus; et ad utraque parati esse debemus. In utroque enim genere eleemosynae, dato 
scilicet et mutuo, tenemur omni petenti egenti subvenire, etiam inimico, si perfecti sumus; si imperfecti, non 
nisi in summa necessitate esse viderimus» (VCC, 162a).  |  logres] Guanys (DCVB, s.v. llogre).  |  - Diu ... 
eterna] Font no localitzada.  |  - Vol ... eterna] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb  el text llatí: 
«Jubemur enim per omnia, religionem pietatis ac fidei custodire, ut necessitatem tribulationis alterius, quasi 
propriam computemus; nec pluris facultatem, quam fratrem faciamus, expectantes mercedem retributionis 
aeternae» (VCC, 162b).  |  - Diu ... spera] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta 
l’atribució d’aquest passatge a sant Joan Crisòstom: «Et non solum de eleemosynis hoc intelligendum est, sed 
et pecunia quae nunquam deficit, id est de sapientia et doctrina, quae non est petenti deneganda; quoniam 
avarum dedignatur possessorem, et in alios translata crescit, et magis ditat auctorem» (VCC, 162b).





altres serà per a tu logre de gran mèrit. La una pecúnia y altra deu éser comunicada: la 
corporal sens usura, la spiritual ab usura.

[7. COM  ENCOMANA QUE  AMEM  ELS  ENEMICS]

Hi perquè és amor hi caritat lo fonament de la ley evangèlica, puja lo Senyor en la sua 
doctrina, en la amor del prohisme, en lo més alt grau que pujar se puga, dient que amem 
los enemichs nostres. Y declara la veritat de una falsa intel·ligència que·ls juheus 

pensaven.
Y per ço diu lo Senyor: «Haveu ohit dir aquell manament: “Amaràs lo prohisme”, y 

“hauràs en oy lo enemich” los vostres doctors li ajusten. Yo dich a vosaltres que ameu 
los enemichs vostres: hòmens són y prohismes. No dich que ameu los seus vicis. Lo 
éser enemichs vostres no·ls leva que no sien prohismes, hi per ço, tant com són en 

- Haveu ... vostres] Mt 5, 43-44: Audistis quia dictum est: Diliges proximum tuum, et odio habebis inimicum 
tuum. Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos, et orate pro 
persequentibus et calumniantibus vos.

 usura] Om.: «Deinde sequitur: Et qui aufert tibi quae tua sunt, sive pecuniam, sive rem aliam, ne repetas 
[Lc 6, 30], scilicet in judicio, ac cum lite et contentione. Non enim licet alicui rem in judicio repetere, turbato 
animo, et ex ira et commotione, ac per inordinatum affectum vindictae potius, quam ad emendationem 
delinquentis; vel ex avaritia, qua magis vult cum jactura proximi bene se habere» (VCC, 162b).  |  - Hi ... 
pensaven] Cfr. la traducció resumida de Corella amb el text llatí: «Et quia docuit Dominus injuriam 
inferentibus non esse resistendum, sed plura perferenda esse paratum, consequenter docet injuriam 
inferentibus, impendendum esse charitatis affectum simul et effectum. Quia enim opera justitiae infructuosa 
sunt sine charitate, ideo addit de charitatis perfectione, et dat intellectum praecepti de dilectione proximi, in 
quo errabant Judaei. Ex hoc enim quod praeceptum est in Lege, diliges proximum tuum sicut teipsum; et 
quod iterum ibidem dicitur: Diliges amicum tuum [Lv 19, 18], arguebant a contrario sensu, quod debebant 
odire inimicum; sed hoc est falsum, quia omnis homo ex charitate diligendus est, in quantum ad imaginem 
Dei est, et capax ipsius, per cognitionem et amorem» (VCC, 162b).  |  - Haveu ... ajusten] Cfr. amb el text 
llatí la traducció abreujada de Corella, que omet a més un passatge de sant Agustí, De sermone Domini in 
monte secundum Matthaeum, l.I, c.XXI (PL 34, col. 1265): «Dicit ergo: Audistis quia dictum est in Lege: 
Diliges proximum tuum, et affectu sic ligat omnes, et effectu sic ligat perfectos pro loco et tempore: et odio 
habebis inimicum tuum [Mt 5, 43]; hoc autem ultimum non est scriptum in Lege, sed est traditio Scribarum, 
qui hoc addebant, et ex aliis scriptis ibidem, ut dictum est, colligebant. Vel si alicubi scriptum dicatur, tunc 
secundum Augustinum, non vox jubentis justo accipienda est, sed permittentis infirmo» (VCC, 162b).  |  
- Yo ... vicis] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet un passatge atribuït a sant Agustí per la 
VCC: «Ego autem dico vobis: Diligite, scilicet affectu, inimicos vestros [Mt 5, 44], homines scilicet, non 
vitia; naturam, non culpam. Quia secundum Augustinum, sic diligendi sunt homines, ut eorum non diligantur 
errores» (VCC, 162b). No hem pogut localitzar aquesta sentència en l’obra de sant Agustí, però sí que consta 
en diverses obres recopilades per Pròsper d’Aquitània a partir dels escrits augustinians, com ara en Sententiae 
delibatae ex Augustino, c.II (PL 45, col. 1859) o Epigrammatum ex sententiis s. Augustini liber unus, II: De 
hominibus diligendis (PL 51, col. 0499A-B). El verset constitueix un lloc comú a què han recorregut en els 
seus escrits diversos autors patrístics, com ara Beda el Venerable, Proberviorum liber (PL 90, col. 1109D) o 
Hug de Sant Víctor, Expositio in regulam beati Augustini, c.VII: De correctione fratrum (PL 176, col. 
0903D).  |  -, Lo ... loen] Cfr. la traducció essencialitzada de Corella amb el text llatí: «Diligere debemus 
inimicos, bona gratiae et gloriae eis optando, quibus homo non potest uti male; alia vero bona, scilicet 
naturae, vel fortunae, non sunt eis optanda, nisi quadam generalitate, in quantum valent ad salutem eorum, 
quod soli Deo est notum: quia talibus bonis potest homo bene uti vel male, et ideo circa haec non est aliquid 
petendum determinate» (VCC, 162b).





aquesta present vida los deveu desijar totes aquelles coses que·ls poden {123a} portar a 
l’eterna glòria, en la qual sens fi a Déu amen, adoren hi loen.»

Hi axí, tota la amor nostra deu finar en amar a Déu, per qui amam lo prohisme. És 
amar lo prohisme voler que ell a Déu ame.

[8. COM  NO BASTA  L’AMOR  SENSE LES OBRES]

Hi perquè no basta la amor sola sens effecte, diu lo Senyor: «Benificau als qui en oy 

vos tenen, y pregau per aquells qui us persegueixen.»
És general manament y a tots obliga amar los enemichs en quant són prohismes, que, 

axí com havem dit, l’éser enemichs no·ls leva que no sien prohismes. Però amar-los en 
quant enemichs per virtut de sobreeminent mansuetud hi paciència és acte de perfeta 
vida, y no és manament que a tots obligue.

 deveu] deuen VB. Esmenem la lliçó atenent al sentit del passatge.  |  1-2 a leterna] a la eterna B. Seguim V.  |  
 loen] loem B. Seguim V.  |   prohisme] prohlsme B. Seguim V.  |   en ... prohismes] quant són prohismes en B. 
Seguim V.

- Benificau ... persegueixen] Mt 5, 44.

 loen] Om.: «Et nota quod diligere amicum est magis debitum, et non excludit Dominus a dilectione 
amicorum mercedem, sed innuit minorem: quia ceteris paribus, dilectio inimicorum est magis meritoria, 
quam amicorum, quia difficilior et cum majori conatu bonae voluntatis; quia purior; et ex motu gratiae, non 
naturae inclinantis; quia liberalior, non ex debito meriti praecedentis» (VCC, 162b-163a).  |  - Hi ... ame] 
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 163a).  |  - Hi ... persegueixen] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el 
text llatí: «Et quia non sufficit diligere corde, nisi dilectio probetur operis exhibitione, ad minus loco et 
tempore, subdit: Benefacite scilicet effectu, his qui oderunt vos in his quae spectant ad eorum salutem, eam 
modo debito et possibili procurando, quia benefacere, est dilectionis effectus, et exhibitio» (VCC, 163a).  |  
- És ... obligue] Cfr. amb el text de la VCC la traducció resumida que ofereix Corella en aquest punt: «Et 
ideo, sicut tenemur diligere inimicos, quantum ad bona gratiae et gloriae: ita tenemur in effectu salutem 
eorum procurare. Inimicus ergo, quoad naturam, qua est proximus, de necessitate praecepti, est generali 
dilectione diligendus, qua dicitur: Diliges proximum tuum [Mt 5, 43]; sed dilectione speciali, ut specialiter 
quis moveatur ad diligendum inimicum non est praecepti, sed perfectionis. Non enim est praeceptum ad 
omnes specialiter affici, quia nec hoc est possibile; et ideo nec est praeceptum specialiter affici ad inimicum, 
sed generaliter in quantum est homo proximus» (VCC, 163a).  |   obligue] Corella omet a continuació un llarg 
passatge de la VCC que aprofundeix en la relació que el cristià ha de tindre amb els seus enemics, i descriu 
quines accions són preceptives i quines mostra de perfecció espiritual: «Et quia exteriora beneficia 
proportionantur interiori dilectioni, signa generalis dilectionis, ut aliquod bonum facere toti communitati, vel 
orare pro toto populo in communi, ista exhibere inimicis, cum ab his quae sunt generaliter exhibenda non 
debeant excludi, est de necessitate praecepti; quia si ab his intenderet homo eos excludere, jam generaliter 
dilectio non ferretur, imo magis odium ostenderetur. Et quia ex tempore extremae necessitatis obligatur homo, 
omni homini in tali necessitate existenti: ideo etiam inimico, nisi ex hoc deterior fieret, et fidem impugnaret, 
debet in tali necessitate beneficium exhiberi. Beneficia vero, quae sunt signa dilectionis specialis, non tenetur 
inimico exhibere, extra casum necessitatis: sed hoc est perfectionis. Dilectio ergo, alia interior, alia exterior. 
Dilectione interiori, et perfectione sufficientiae, quilibet etiam imperfectus tenetur quemlibet etiam inimicum 
diligere; dilectione autem exteriori, id est beneficii exhibitione et perfectione supererogationis, tenetur tantum 
perfectus hoc facere. Imperfectus enim tenetur inimico rancorem odii dimittere, et bonum optare, sive petierit 
veniam, sive non; et si petierit veniam, tenetur ei colloqui, et dicere: Ave; sed non tenetur beneficia 
temporalia ministrare. Perfectus autem tenetur etiam praesidia temporalia conferre, et necessaria ministrare, 
sive ab eo veniam petierit, sive non. Quia si inimicum a communione nostra separemus, eo ipso ei 
benefacimus, dum illud hoc fine faciamus, ut eum ab errore revocemus. Unde Glossa: “Benefacite 
ministrando cibum mentis, id est, instructionem vel correctionem corporis”, omnia enim in Ecclesia, etiam 
excommunicatio, eo spectant, ut fratres et amici fiant. Et quia est quoddam beneficium ad salutem pertinens, 
quod a quolibet quantumcunque paupere potest exiberi, scilicet orare pro animarum salute, ideo subjungit: 





Axí com aquell qui sentencien que ame aquell qui l’executa, pensant que és ministre 
de justícia, axí és de perfeta paciència amar a l’enemich pensant que és ministre de la 
bondat divina, y los teus mals castiga, hi·t dóna occasió que ab paciència augmentes en 
mèrits.

De aquest manament nos ha donat lo Senyor exemple pregant per aquells qui en la 

creu lo clavaven, y sant Steve per aquells qui·l mataven ab pedres, y David no 
comportant que a Semeí, qui·l malahia, matassen.

Tres maneres de injúria nota lo sagrat evangeli: injúria de cor, que oy se nomena; 
injúria de boca, que detractió o maledictió podem entendre; injúria de lesió en lo cors 
nostre.

Dóna lo Senyor remey de mel y sucre contra aquestes fels amargues. Contra la 
primera diu: «Amau los enemichs vostres»; contra la segona diu: «Benehiu als qui us 
malaheixen, y pregau per los qui us calumnien y persegueixen»; contra la terça diu: 
«Beneficau als qui us tenen oy hi·l posen per obra.»

Diu la Glosa: «Tres batalles sofir la Sgleya: oys, injúries, turments y penes. Defén-se 

la Sgleya ab tres mirables artelleries: amant, benificant y pregant per los qui la 
persegueixen». Donchs, si volem atényer a la celsitud de perfeta vida, devem amar, 
benificar y pregar per los enemichs nostres.

[9. DE  L’EXEMPLE DEL  PARE,  QUE  FA PLOURE SOBRE ELS JUSTS I  ELS 
INJUSTS]

Hi perquè és alt hi diffícil aquest precepte, diu lo Senyor la excel·lència del {123b} 
premi: «Sereu fills del vostre celestial Pare, fills seguint la bondat de vostre Pare, fills 

 oy] hoy B. Seguim V.  |   podem] poden B. Seguim V.  |   pregant] preguant B. Seguim V.  |   celsitud] celcitud 
B. Seguim V.  |   pregar] preguar B. Seguim V.

- Contra ... obra] Mt 5, 44.  |  -, Sereu ... ploure] Mt 5, 45: ut sitis filii Patris vestri, qui in caelis est: 
qui solem suum oriri facit super bonos et malos: et pluit super justos et injustos.

Benedicite, scilicet bona gratiae et gloriae imprecando maledicentibus vobis, retro detrahendo, vel aperte 
blaphemando, et orate, dicta bona optando, et Deum deprecando, pro persequentibus et calumniantibus vos 
[Lc 6, 28], falsum crimen vobis imponendo» (VCC, 163a). El fragment de la Glossa que conté el passatge 
prové d’Anselm de Laon, Glossa ordinaria, segons Mt 5, 44 (PL 114, col. 0097D).
- Axí ... mèrits] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 163a).  |  - De ... clavaven] Es refereix ací la VCC a la 
pregària de la crucifixió que consta en Lc 23, 34: «Jesús deia: Pare, perdona’ls, que no saben el que fan».  |  
 sant ... pedres] La mort per lapidació de sant Esteve figura en Ac 7, 54-60. La pregària del sant durant el 
martiri es pot llegir en l’últim verset: «Després caigué de genolls i va cridar amb tota la força: Senyor, no els 
tingues en compte aquest pecat».   |  6-7 David ... matassen] El passatge fa al·lusió a 2Sa 16, 1-14, en què es 
narra com Ximí, de la tribu de Benjamín, va maleir i llançar pedres al rei David, acusant-lo d’haver usurpat el 
tron, i com el monarca impedeix que els seus soldats el maten, perquè pensa que la maledicció està inspirada 
per Déu.  |   detractió] Minvament de la bona fama d’algú (DCVB, s.v. detracció).  |   Dóna ... amargues] Cfr. 
amb el text llatí: «His igitur generibus, tria Dominus apponit remedia» (VCC, 163a).  |  - Diu ... 
persegueixen] Anselm de Laon, Glossa ordinaria, segons Mt 5, 44 (PL 114, col. 0097D).  |   Sereu ... Pare] 
Cfr. amb el text llatí: «Ita, inquit, diligite, benefacite, orate pro inimicis vestris, ut sitis filii Patris vestri 
altissimi, qui in coelis est» (VCC, 163b).





adoptats per la sua gràcia, fills criats en la sua doctrina, fills que heretareu la sua glòria, 
fills semblants al Pare, lo qual té per propi donar y haver misericòrdia. Semblareu a 
vostre Pare, y no podeu major dignitat atényer, hòmens de terra, que Déu, que us ha 
creat, sia vostre Pare, lo qual fa que·l sol los bons y los mals il·lumina, y sobre los justs 
y injusts fa ploure, sobre los grats y sobre los rebel·les, als amichs y enemichs benifica. 

Axí dóna a menjar als huns com als altres, y mana que la lum del sol als huns y als altres 
il·lumine, y l’aygua de les pluges axí les terres dels huns com dels altres fecunde. No 
veda les coses comunes, ans les comunica axí als huns com als altres.»

Diu sant Jerònim: «No vulles negar tu als teus enemichs lo que als seus lo Senyor 
atorga, y als qui·l blasfemen.»

Per lo semblant, nosaltres benifiquem a tots los hòmens, prohismes són nostres, 
pensant quand som tenguts de amar aquell qui·ns ho mana, per amor del qual devem 
amar totes les sues creatures, segons que en ell deuen éser amades.

Posa sant Crisòstom nou grahons per los quals a la perfectió de amar los enemichs se 
puja: lo primer, no fer algun dan al prohisme; lo segon, no demanar major smena de la 

injúria que has rebuda; lo terç, no voler alguna smena de la injúria; lo quart, que 
pacientment la sostinga; lo cinqué, que sia apparellat a sostenir-la major, si lo injuriant 
ho volia; lo sisé, que no tinga en hoy al qui l’injuria; lo seté, que no solament no li tinga 
oy, mas que l’ame; lo huyté, que·l benifique; lo nové, que per ell pregue.

Aquesta perfectió de tan excelsa filosofia digna és de excel·lent premi, perquè diffícil 

hi excel·lent virtut és la que mana. Hi perquè perfectió de amor no·s pot fer que més alt 
puge que amar y benificar los {123c} enemichs nostres, és lo premi tan alt que major 

 creat] creats B. Seguim V.  |   enemichs] enemechs B. Seguim V.  |   tinga] tingua B. Seguim V.  |   pregue] 
bregue B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «pro adversario deprecari» (VCC, 163b).  |   benificar] bennificar V. 
Abreviatura sobrera. Seguim B.

- fills ... Pare] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que inclou un passatge de Beda el Venerable, In 
Lucae evangelium expositio, l.II, c.VI (PL 92, col. 0408A): «Ut sicut estis filii Dei per naturam et creationem, 
sic etiam sitis filii ejus per gratiam et imitationem, in eo quod est ei proprium: nam proprium est ei misereri, 
et esse beneficum. Unde Beda: “Nulla major potest esse merces, quam filios hominum terrigenas, effici filios 
Altissimi, qui in coelis est. Nos enim potestate accepta efficimur filii Dei, in quantum ea quae ab eo 
praecipiuntur, implemus”» (VCC, 163b).  |  - No ... altres] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de 
Corella: «et beneficia communia non subtrahit, etiam malis hominibus, qui tamen ei in quantum in eis est 
inimicantur; sed pro sua misericordia indiscrete omnibus vitae praesentis beneficia largitur» (VCC, 163b).  |  
- Diu ... blasfemen] Autor incert (Sant Jeroni?), Commentarii in epistolas sancti Pauli, In Epistolam ad 
romanos, c.XII (PL 30, col. 0703C-D).  |  - Per ... amades] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: 
«Sine distinctione omnibus tribuamus non quaerentes cui, sed quare demus» (VCC, 163b).  |   amades] Om.: 
«Ut autem dictum est supra, orare generaliter pro inimicis, et eis benedicere, pro quanto in generalitate populi 
includuntur, est praeceptum, sicut quod in generali dilectione diligantur; sed in speciali ista facere, non est 
praeceptum, sed perfectionis» (VCC, 163b).  |  -, Posa ... preguen] Sant Joan Crisòstom, Homiliae in 
Matthaeum, Homilia XVIII (PG 57, col. 269).  |   puja] Om.: «Unde ait: “Vidisti nempe quantis ad 
perfectionem gradibus ascendit, et quemadmodum nos in ipsum veritatis cacumen statuit, et paulatim in 
ipsum coelum reducit”» (VCC, 163b).  |  -, Hi ... preguen] Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix 
Corella d’aquest fragment final del passatge de sant Joan Crisòstom: «Nam et praemium illi, tale proponit, 
quale priorum omnino nulli; ut scilicet fierent similes Dei, prout tamen hominibus id esse possibile est» 
(VCC, 163b).





no·s pot entendre: que siam perfets y fills de Déu semblants al Pare. Los fills spirituals 
en aquest senyal specialment semblen a Déu, son Pare: si amen, benifiquen y per los 
enemichs preguen.

[10. COM  ELS CRISTIANS HAN D’ESTIMAR  MÉS  ELS ENEMICS DEL  QUE 
ELS ESTIMEN ELS PUBLICANS I ELS INFIDELS]

Prova lo Senyor com aquest manament de amar los enemichs nos obliga per los infels 
y publicans, qui als amichs amen y aquells benifiquen; hi axí, és rahó que la justícia hi 

virtut nostra sobre aquests sobreabunde per la ferma sperança de tan excel·lent premi.

 benifiquen] benefiquen B. Seguim V.

 que ... Pare] Mt 5, 48: Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester caelestis perfectus est.

 preguen] Corella omet a continuació aquest passatge del text llatí: Igitur benefaciendum est omnibus, quia ut 
dicit Seneca, nemo non cum alteri prodest, sibi profuit. Quia vero perfectio dilectionis, ultra dilectionem 
inimicorum, non potest procedere, ideo postquam praecepit inimicos diligere, consequenter subjungit: Estote 
ergo vos perfecti, sicut et Pater vester coelestis perfectus est, quae est lex amoris conservando, ut quaeratis 
etiam inimicis prodesse; quod Deum facere manifestum est, qui beneficia largitur etiam malis hominibus; sic 
quod propter eorum malitiam, non deserit beneficentiam circa ipsos, ita nec vos circa inimicos. Nam, 
secundum Chrysostomum, sicut filii carnales similantur patribus, in aliquo corporis signo, ita filii spirituales, 
Deo in sanctitate; et nihil nos Deo ita assimilat, sicut injusta facientibus ignoscere, et pro eis orare» (VCC, 
163b-164a). El passatge de Sèneca prové de les Epistulae morales ad Lucilium, l.X, epístola LXXXI; 
l’atribuït a sant Joan Crisòstom prové en realitat del pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 13 
(PG 56, col. 703).





Y són aquestes les paraules que diu lo Senyor en lo sagrat evangeli: «Si amau aquells 
sols que us amen, quin premi haureu vosaltres? No és certa cosa que·ls publicans a sos 
amichs amen? Y si solament saludau als germans vostres, quina cosa teniu més per tenir 
la ley evangèlica? No és certa cosa que·ls infels los seus germans saluden? Siau, donchs, 
vosaltres perfets axí com és perfet lo vostre celestial Pare.»

Entén lo Senyor concloure que per la celsitud del celestial premi, lo qual promet la 
ley evangèlica, deuen los nostres actes ésser excel·lents sobre tots los altres.

 celsitud] celcitud B. Seguim V.

- Si ... Pare] Mt 5, 46-48: Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? nonne et 
publicani hoc faciunt? Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? nonne et ethnici hoc 
faciunt? Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester caelestis perfectus est.

- Y ... altres] Cfr. la versió abreujada de Corella, que només dóna compte del text evangèlic (Mt 5, 46-48), 
amb l’original llatí, que explica el passatge recorrent a diverses autoritats: «Si enim diligitis, inquit, tantum 
eos qui vos diligunt; quam mercedem habebitis [Mt 5, 46], hac scilicet de causa a Deo in aeterna vita? Quasi 
diceret: nullam. De his enim dici potest: Receperunt mercedem suam [Mt 6, 16]. Talis namque dilectio, est 
naturalis, et non procedit de charitate, quae se extendit ad omnes homines, et ideo non est meritoria. Sed 
tamen haec oportet facere, et illa non omittere. Diligere enim diligentes, est naturae; diligere non diligentes, 
est gratiae; non diligere diligentes, est perversitatis maximae; non diligere non diligentes, est imperfectionis 
humanae. Et si salutaveritis fratres vestros tantum, qui aliqua affinitate juncti sunt vobis, id est salutem eis 
optaveritis, ac charitatis et dilectionis affectum eis ostenderitis, quid amplius, scilicet quantum ad 
perfectionem, facitis? [Mt 5, 47] Et si benefeceritis tantum, his qui vobis benefaciunt, quod est debiti 
naturalis, ex accepto beneficio, quae vobis est gratia, id est quod meritum gratiae apud Deum? Quasi diceret: 
nullum. Nonne et Publicani et Ethnici, id est peccatores et Gentiles, hoc faciunt? [Lc 6, 33] Publicani, qui 
publica vectigalia exigunt, a Publio rege Romanorum nomen traxisse dicuntur; Ethnici vero, ab Graece, quod 
gens Latine est, vocantur, qui tales sunt ut fuerunt geniti, scilicet sub peccato. Et si mutuum dederitis his a 
quibus speratis recipere, quae gratia vobis, scilicet apud Deum? Quasi diceret: nulla. Nam, ut dicit Glossa, ex 
hoc solo quod speratis recipere, non pro Deo datis. Unde de talibus dici potest: Receperunt mercedem suam, 
quia spe retributionis humanae mutuant. Nam et peccatores, qui gratiam Dei non habent, peccatoribus 
foenerantur, id est mutuum dant, ut aequalia, non ultra sortem recipiant [Lc 6, 34]. Ex quo patet, quod plus 
quam peccatores sunt qui mutuant, ut cum usura recipiant. Quasi diceret, secundum Bedam: Si tales inter se, 
natura duce, norunt esse benefici, quanto vobis gradus professionis eximior necesse est, ut cura virtutis sit 
uberior, quatenus etiam non amantes charitatis sinu amplectamini? Unde Chrysostomus: “Quoniam igitur 
digni supplicio sumus, qui cum ad similitudinem Dei, vitam nostram informare jubemur, forsitan ne 
Gentilibus quidem invenimur aequales.” Et iterum: “Sed si nos in his nec Publicanis, nec Gentilibus, meliores 
efficimur; nonne lugendi et plangendi sumus? Quinimo in tantum longe sumus a diligendis inimicis, ut nec 
amicis quidem charitatis vicem reddamus, sed e contrario odio habeamus etiam diligentes; in quo non solum 
Gentilibus et Publicanis nequaquam differimus, sed multo etiam inferiores existimus. Christus etiam non 
solum vult nos ignoscere delinquentibus: sed ut etiam amemus eos, et oremus pro ipsis. Nam si tantummodo 
non laedas eum qui te laesit, avertis te tamen ab eo, nec libenter eum videas; manet sine dubio vulnus in 
pectore, dolor augescit in corde. Numquid tu ita vis tibi propitium fieri Deum; ut non te quidem laedat, 
avertat se tamen abs te, et peccatorum tuorum memoriam teneat, et videre te nolit? Igitur qualem vis erga te 
esse Deum cum delictorum veniam poscis, talem te exhibere debes his qui deliquerunt in te” haec 
Chrysostomus» (VCC, 164a-b). No hem localitzat el fragment que la VCC atribueix a la Glossa ordinaria 
d’Anselm de Laon. El passatge de Beda el Venerable pertany a In Lucae evangelio expositio, l.II, c.VI (PL 92, 
col. 0407A); el primer dels fragments atribuit a sant Joan Crisòstom està pouat de les Homiliae in Matthaeum, 
Homilia XVIII (PG 57, cols. 271-272); el segon no ens ha estat possible identificar-lo.





[11. DE  LA DIFERÈNCIA ENTRE  L’AMOR  DE  L’AMISTAT  I  EL  DE  LA 
CARITAT]

Coses són naturals amar als qui·ns amen, saludar als qui·ns saluden, tornar guardó als 
qui·ns benifiquen; aquests actes en aquest món se paguen. Amar los enemichs, pregar 
per ells, fer-los benificis són actes de amor y caritat excelsa, en la qual los cristians 
amen a Déu sobre totes coses, y en ell y per ell tot lo que amen, y res sens Déu no amen.

Y per ço, si qualsevol de aquests actes proceheix de natural amicícia, o per sperança 

de alguna satisfactió mundana, o glòria de santedat ficta, no mereixen algun celestial 
premi, sinó quand per sola amor de Déu se acaben y de la rael de caritat proceheixen; 
los altres en aquest món reben lo premi.

 benifiquen] benefiquen B. Seguim V.  |   sperança] speranca B. Seguim V.  |   satisfactió] satisfació B. Seguim 
V.  |   per] la add. B. Seguim V.

- Coses ... premi] Corella ofereix en aquest apartat una traducció molt abreujada i reelaborada del text de la 
VCC; dóna compte només de la idea fonamental del passatge, la diferència entre l’amor  engendrat per 
l’amistat i el que prové de la caritat, i omet els fragments patrístics a què recorre Ludolf de Saxònia per a 
il·luminar l’explicació d’aquesta distinció. Cfr. la traducció amb el text llatí: «Intellige quod quando ista fiunt 
ex naturali affectione, quae potest procedere ex causa utili aut delectabili, et ex causa honesti, et per habitum 
moralis amicitiae, sic non sunt meritoria vitae aeternae. Sed quando ista procedunt ex habitu charitatis, tunc 
sunt meritoria, ac principium et ratio merendi ad Deum, quae sola dividit inter filios regni et perditionis. 
Diligere enim propter amorem reciprocum, naturae est debitum; diligere propter beneficium acceptum, vel 
speratum, est mercenarium; diligere propter mutuae familiaritatis oblectamentum est malum; diligere propter 
peccati consensum, est malignum; diligere propter opus bonum, est gratuitum. Qui enim diligit proximum, 
aut quia bonus est, aut ut bonus sit, aut quia ejusdem corporis membra, et ejusdem Patris filii sumus, vere 
diligere dicitur. Talis enim amor, spiritualis est, et ideo indeficiens; carnalis enim amor cito dilabibitur, sicut 
et ipsa caro; quali videlicet amore Publicani et Ethnici se invicem diligunt, in quibus est natura sine gratia, et 
tantum diligentes se diligunt; statim enim ut se ab aliis non diligi intelligunt, ipsi quoque alios non diligunt. 
Nos ergo omnes diligere, omnium salutem quaerere, omnibus benefacere, et charitatis affectum ostendere 
debemus, non quaerentes cui, sed quare ista faciamus. Sic enim augetur amor, et concordia crescit. Ista itaque 
debent fieri, non in spe retributionis humanae, sed divinae. Sicut enim Deus est omnis boni principium, sic 
vult esse et finis. Ego sum, inquit, alpha et omega, principium et finis [Ap 1, 8]. Unde Augustinus: “Qui 
amicum propter commodum quodlibet amat, non amicum convincitur amare, sed commodum. Et ideo Deus, 
quo nihil est majus aut melius, propter quod diligatur, propter se ipsum perfecte diligitur. Si vero saltem 
propter illa quae praestat, amatur, non utique gratis amatur, quia jam illud propter quod diligitur ei, quod dictu 
quoque nefas est, antefertur”. Et iterum: “Gratis Deus ametur, ut operis quo illi ministratur, pretium sit esse 
cum illo. Nihil enim debemus pro amore Jesu quaerere, nisi ejus suavem praesentiam” haec Augustinus. Unde 
Bernardus: “Non sine praemio diligitur Deus, etsi absque praemii intuitu sit diligendus; verus amator 
praemium non quaerit, sed meretur” haec Bernardus» (VCC, 164b). No hem pogut localitzar en cap obra de 
sant Agustí el primer dels passatges que li atribueix ací la VC, però sí que figura en Julià Pomer, De vita 
contemplativa libri tres, l.III, c.XXV (PL 59, col. 0508A); el segon fragment augustinià prové de l’obra In 
Joannis evangelium tractatus CXXIV, Tractatus LI (PL 35, col. 1767). El passatge atribuït a sant Bernat de 
Claravall pertany a De diligendo Deo liber seu tractatus ad Haimericum, c.VII (PL 182, col. 0984C-D).





[12. DE  L’EXHORTACIÓ A LA  CARITAT]

Diu sant Crisòstom: «És aquest per als pecadors hun special refugi, que si perdonam 
nostres injúries y dexam als enemichs les ofenses hi·ls fem benificis y per ells endreçam 
nostres pregàries, tenim gran sperança que la divina bondat nostres delictes perdone, y 
les ofen- {123d} ses de la magestat sua. Donchs, tal com tu desiges que sia en sguard 
teu la divina misericòrdia, sies tu en los qui t’han fet offensa.

»Però guarda no sies pijor que·ls gentils y publicans, qui als amichs y prohismes 
amen, y tu, avar miserable, ni tens amichs benvolents ni prohismes a qui faces benifici. 
Mira quant te lunyes del sagrat evangeli, que mana que als enemichs ames, y tu als 
amichs no ames. Hages temor y tremola, que no oges aquelles doloroses paraules del 
final Judici perquè no has fet obres de misericòrdia.»

Diu sant Crisòstom: «Siam perfets axí com Déu nostre Pare, que dels mals sab traure 
béns de gran excel·lència: de la cruel severitat dels prínceps ha ornat la sua sposa santa 
Sgleya de les pedres precioses de innumerables martres. Axí, tu de les injúries y penes 
que·ls teus enemichs te procuren tens causa de exercir aquella virtut de paciència que ha 
fet tan resplandents los martres, en la qual diu lo Senyor que possehirem les nostres 

ànimes.»
Diu sant Crisòstom: «No hages per diffícil que als teus enemichs y mals factors ames, 

si penses lo guardó que·n speres, si penses de quant bé són causa, que·t facen meréxer 
que fill de Déu sies, heretant lo celestial Regne del Pare. Qui és lo foll qui pot avorrir lo 
metge que tan perfeta sanitat li procura? Però aquells miserables los manaments y 

 dexam] dexan B. Seguim V.  |  benificis] beneficis B. Seguim V.  |  endreçam] endreçan B. Seguim V.  |   offensa] 
ofensa B. Seguim V.  |   benvolents] benvollents B. Seguim V.  |   amichs] michs B. Seguim V.  |  oges] hoges B. 
Seguim V.  |   severitat] ceveritat B. Seguim V.  |  santa] sancta B. Seguim V.  |   Però] Pera B. Seguim V.

-, Diu ... penes] El traductor valencià opta per oferir també en aquest punt una versió reelaborada que 
s’allunya de la literalitat del text llatí, i que està integrada per tres passatges atribuïts a sant Joan Crisòstom, la 
font dels quals no hem pogut localitzar. Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: Amemus ergo 
adversarios nostros et nihilominus se ei beneficia praestemus: ut simus perfecti, pro modulo nostro, 
perfectione gratiae, sicut et Pater noster coelestis perfectus est, perfectione naturae: quoniam perfectus 
Dominus, bonos et perfectos vult habere fideles. Simus interim perfecti, saltem perfectione sufficientiae, quae 
est in Dei et proximi charitate, et nitamur ad cumulum perfectionis supererogationis, quae est diligere 
inimicos, et orare pro eis, sicut fecit Christus. Unde Chrysostomus: “Non tantum laedimur ab iniquis, quando 
nocemur ab ipsis, quantum cum per malitiam eorum, constantia bonitatis, a suo proposito victa recesserit. Ne 
igitur odio habeas facientem tibi mala, et ne maledicas vexanti, sed magis ama, quasi multorum tibi 
conciliatorem bonorum, teque ad amplissimum honorem laedendo ducentem. Alioquin et laborem sustinuisti, 
fructu autem privatus es, et jacturam quidem feres, mercedem autem perdes; quod certe extremae omnino 
dementiae est, ut aliqui cum majora perpessi sunt, nequaquam minora sustineant. Et quemadmodum, inquies, 
fieri ista possibile est? Vidisti Deum hominem factum, et eousque pro tua descendentem salute, tantaque 
propter te esse perpessum; et adhuc inquiris aut dubitas, quemadmodum possibile sit injurias donare 
conservis? Sed tu plurimum laesus es! Quid verum tale perpessus es, quale tuus, imo omnium Dominus? Sin 
autem omnino nimis laesus es, idcirco maxime beneficium refer nocenti; ut et tibi ipsi clariorem facias 
coronam, et fratrem a periculo gravissimi languoris absolvas” haec Chrysostomus» (VCC, 164b-165b). El 
passatge de sant Crisòstom que figura en el text de la VCC prové de les Homiliae in Matthaeum, Homilia 
XVIII (PG 57, col. 269-270).





consells evangèlichs los paren difícils, qui no creen ni speren eterna remuneració de 
bones obres, ni crehen ni temen les eternes penes.»

ORACIÓ

Senyor Jesús, humil, mansuet y suau, de tota humilitat y paciència mestre, fes gràcia a 
mi, de tots los teus servents mínim, que de cor y sens fictió menor que tots me repute, y 

que desige éser per tots menyspreat en aquesta present vida, y que les injúries 
pacientment sostinga hi a soferir-ne de majors stiga prompte, hi a tots los qui·m 
demanaran de spiritual o corporal almoyna sotsvinga. Y fes-me gràcia, Senyor, que no 
solament los amichs, mas los enemi- {124a} chs qui de cor, de boca y de obres me 
perseguexen, yo·ls ame hi·ls benifique, yo·ls beneïxch y per ells pregue, perquè entre·ls 

fills y elets teus, per la tua gràcia, per la tua pietat y misericòrdia me contes. Amén.

 remuneració] renumeració B. Seguim V.  |   sostinga] sostingua B. Seguim V.  |   perseguexen] persegueixeu B. 
Seguim V.

 sotsvinga] Ajude, socórrega, subvinga (DCVB, s.v. sotsvenir).  |   beneïxch] LLegiu «beneïsca».



QUE NO CERQUEM LAHOR HUMANA EN LES BONES OBRES.  
CAPÍTOL XXXVI

[1. DEL  LLOC  ON  S’HA DE  DEMANAR  EL PREMI  DE LES BONES OBRES]

Aprés de aquests manaments y consells evangèlichs de perfectió tan excelsa, lo 
Senyor nos amonesta que·n les bones obres nos guardem de mundana glòria, dient: 

«Ateneu y considerau ab diligència, y siau prudents y cautelosos contra los aguayts de 
supèrbia, la qual encara a les bones obres aguayta, perquè del tot se perden. Guardau y 
ateneu, donchs, ab prudència, que la vostra justícia, que vol dir les bones y virtuoses 
obres, que tota virtut se conprén per lo nom de justícia, no les façau davant los hòmens, 
a fi que sien per ells vistes y loades, y axí ne atengau favor y mundana glòria; mas, si les 

feu davant los hòmens, sia la intenció vostra la laor y honor divina, y edificació dels 
prohismes. En altra manera, serà lo guardó de vostres bones obres ací en la terra, y no 
en lo celestial Regne.» Dirà lo Senyor a vosaltres: «Ja haveu rebut lo vostre premi.»

Diu sant Crisòstom: «La fi és aquella qui mou tots los nostres actes. Per la laor dels 
hòmens haveu fet les vostres obres? Anau als hòmens que us donen lo guardó. Si per 

nostre Senyor Déu les haguéseu fetes, fóra justa cosa a ell demanàseu lo premi, y ell, 
misericorde, a ell mateix eternament vos daria.»

Diu sant Agostí: «No solament perdran lo celestial premi aquells qui ab santedat ficta 
a fi de vanaglòria fan los seus actes, mas seran acerbísimament punits en les eternes 
penes.»

 cerquem] cerquen B. Seguim V.  |   conprén] comprén B. Seguim V.  |   atengau] atengan B. Seguim V.  |   la] 
om. B. Seguim V.  |  dels] de les V. Seguim B.  |   a] ha B. Seguim V.  |  demanàseu] demàseu B. Seguim V.  |  
 acerbísimament] acerbíssimament B. Seguim V.

- Ateneu ... Regne] Mt 6, 1: Attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis: 
alioquin mercedem non habebitis apud Patrem vestrum qui in caelis est.

- En ... premi] Cfr. amb el text llatí: «alioquin mercedem non habebitis apud Deum, cujus amore ea non 
fecistis» (VCC, 165a).  |  - Diu ... daria] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, en què no 
consta l’atribució d’aquest passatge a sant Joan Crisòstom: «Ille enim debet mercedem dare, cujus mandato 
vel amore movetur operarius. Nisi ergo Deus singulariter sit in causa, non operis mercedem, sed fallaciae 
supplicium apud Deum habebunt; quia hic ab humano ore mercedem, scilicet levem auram favoris recipere 
voluerunt. Ab his tamen dumtaxat acceperunt, a quibus eam concupierunt. Ex quo enim intentio fertur ad 
homines tantum, non est aliquid a Deo juste expectandum, quia non virtus sed causa virtutis, mercedem habet 
apud Deum. Hoc igitur deputatur eis pro mercede, cujus amore fecerunt, scilicet laus humana, quam 
quaesierunt» (VCC, 165a).  |  - Diu ... penes] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, en 
què tampoc no consta l’atribució d’aquest fragment a sant Agustí: «Et non solum vera mercede, ob pravam 
intentionem evacuantur, sed et nihilominus pro inani gloria, quae sive praecedat opus, sive sequatur, semper 
mortale peccatum est, poenam aeternam merentur. Minuitur etiam probitas conscienciae, ex famae mercede» 
(VCC, 165a).





Diu lo Boeci: «Tant quant algú en lo virtuós acte acull de mundana glòria, tant minva 
de quirat la puritat de la obra, axí com la liga de altre metall quand ab lo apurat or la 
mesclen; y si tanta n’i ajusten dexa de ser or hi {124b} converteix-se en lo metall que y 
mesclen. Y per ço, lo virtuós home mesura ab la veritat de la sua consciència les sues 
bones obres, no ab lo lauger vent de la favor humana.»

Diu sant Gregori: «És gran perfectió de aquells que obrant perfetes obres davant los 
hòmens axí sien intents en la lahor divina y edificació del prohisme que la laor humana 
no·ls toque; y per ço, és consell saludable que los qui en bones obres comencen, y 
encara no són forts y exercitats en virtut perfeta, les bones obres amaguen, y les sues 
poques riquees no les posen en perill de ladres.»

[2. DELS TRES TIPUS DE  BONES OBRES]

Aprés que·l Senyor generalment mostra squivar vanaglòria en totes les virtuoses 
obres, senyaladament tres bones obres nomena: almoyna, oració y dejuni, les quals molt 
sovint en algun retret de la sua santa posada acullen vanaglòria. Aquestes són tres obres 
que satisfan per nostres culpes, y valen contra les raels dels tres generals delictes, los 
quals principalment en lo món regnen: almoyna contra avarícia, oració contra supèrbia, 

dejuni contra carnal concupiscència.

[3. DE  L’ALMOINA , I  DE LA MANERA  EN QUÈ  S’HA  DE FER]

Diu lo Senyor: «Com fas spiritual o corporal almoyna, no vulles que davant tu sia 
sonat ab trompeta, axí com fan los ipòcrits», quasi dient: «No vulles que la tua oració 
sia manifesta per glòria y laor tua, axí com és manifest lo so de la trompeta.»

 quand] quant B. Seguim V.  |   consciència] conciència B. Seguim V.  |   perfetes] perfectes B. Seguim V.  |   laor] 
lahor B. Seguim V.  |   senyaladament] senyaladement B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |  
 concupiscència] concupicència B. Seguim V.  |   spiritual] spirirual B. Seguim V.  |  davant] davaut B. Seguim V.

- Com ... ipòcrits] Mt 6, 2:Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te, sicut hypocritae faciunt 
in synagogis, et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.

- Diu ... mesclen] Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella d’aquest passatge de Boeci, De 
consolatione philosophiae libri V, l.I, prosa IV (PL 63, col. 0626A-0627A): «Unde Boetius: “Minuit se 
probitatis conscientiae secretum, quoties ostendendo quis fructum recipit famae pretium”» (VCC, 165a). Com 
es pot comprovar, la comparació de l’acte virtuós amb l’or és de factura corellana.  |   liga] Porció d’un metall 
que es mescla amb un de més fi (DCVB, s.v. lliga).  |  - Y ... humana] Boeci, De consolatione philosophiae 
libri V, l.III, prosa VI (PL 63, col. 0745A).  |   humana] El traductor valencià omet tot seguit aquest passatge, 
que fa referència a sant Joan Crisòstom: «Et considera quod, ut ait Chrysostomus, non solum non ostendi 
jubet, sed et studere latere. Neque enim est aequale non studere apparere, et studere latere. Per hoc tamen non 
prohibentur opera bona fieri coram hominibus, ad Dei gloriam et proximi aedificationem, quia hoc est bonum 
et meritorium apud Deum» (VCC, 165a). Font no localitzada.  |  - Diu ... ladres] Gregori Magne, Moralium 
libri, sive expositio in librum b. Job, l.VIII, c.XLVIII (PL 75, cols. 0853D).  |   vanaglòria] Om.: «Haec sunt 
tria satisfactionis opera, scilicet eleemosyna contra peccatum in proximum, oratio contra peccatum in Deum, 
jejunium contra peccatum in semetipsum» (VCC, 165b).





Diu sant Crisòstom: «No és desplaent al Senyor la almoyna manifesta, mas aquella 
que·s fa perquè sia manifesta. No desplau al Senyor la almoyna perquè la miren, mas 
desplaen al Senyor aquells qui la fan perquè·ls miren. Y perquè tals principalment a la 
honor vana y transitòria de aquest món atenen, la glòria y honor eterna perden.»

Y per ço diu lo Senyor: «En cert dich a vosaltres que en aquest món han rebut lo seu 

premi, que era la humana glòria, la qual cercaven, y speren la pena per la intenció 
perversa. Aquesta és la almoyna que fan los ipòcrits. Però, com tu fas almoyna, la qual 
de si és bona obra, no u sàpia la tua mà squerra, que vol dir la intenció perversa, lo que 
fa la tua mà dreta, que és la {124c} intenció santa.»

És la mà sinistra lo appetit de laor humana o de utilitat terrena; la mà dreta és la 

intenció de obehir los divinals preceptes, y sperança del celestial premi. No·s mescle 
alguna intenció perversa en la tua bona obra, per la qual sia tota inútil.

Sia en amagat la tua almoyna segons la intenció tua, encara que la obra sia manifesta; 
sia en lo secret de la tua consciència, la qual los humans ulls no poden veure. Sies 
content que aquell sol ho mire, que les tues cordials entràmenes mira, qui és Déu, ton 

Pare, per creació Pare de tots los hòmens, y per adopció dels qui stan en la sua gràcia; 
ell és sol aquell qui en amagat mira, y coneix les cordials intencions nostres, segons les 
quals te donarà lo premi en lo celestial Regne.

Diu sant Crisòstom: «No entengam que la nostra almoyna perda lo mèrit perquè·ls 
hòmens la miren, mas quand se fa per intenció que·ls hòmens la miren. En qualsevol 

bona obra nostra no sab la mà squerra què fa la dreta, si la intenció nostra fuig de laor 
humana y a honor y laor divina se endreça. Y axí, si en les sinagogues, si en los carrers 
y places donam almoyna o acabam alguna bona obra, podem dir que és amagada, puys 
no és lo desig y entenció nostra que·ls hòmens la vegen. Y, per lo contrari, aquell qui en 

 transitòria] trancitòria B. Seguim V.  |   obehir] obchir B. Seguim V.  |   secret] segret B. Seguim V.  |  
consciència] conciència B. Seguim V.  |   qui] que B. Seguim V.  |   almoyna] almonyna B. Seguim V.

- En ... ipòcrits] Mt 6, 2.  |  - Però ... santa] Mt 6, 3: Te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua 
quid faciat dextera tua.  |  - Sia ... Regne] Mt 6, 4: ut sit eleemosyna tua in abscondito, et Pater tuus, qui 
videt in abscondito, reddet tibi.

- Diu ... perden] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge 
a sant Joan Crisòstom: «Non est ingrata Deo eleemosyna quae videtur, sed quae ideo fit ut videatur. Et quia 
tales principaliter intendunt honorem vanum et transitorium, ideo amittunt verum et aeternum» (VCC, 165b). 
Notem que Corella tradueix dues vegades el mateix fragment de la VCC.  |   inútil] Om.: «Et exponit quod 
dixit, nesciat; illud enim nescitur, quod in abscondito est» (VC, 165b).  |  -, Diu ... miraven] La VCC no 
atribueix aquest passatge a sant Joan Crisòstom, sinó el que el segueix, i que el traductor valencià omet: 
«Unde Chrysostomus: “Potest enim aliquis coram hominibus eleemosynam facere, nec tamen ad hoc facere, 
ut eam hominum oculis ostentet; et aliquis non coram hominibus faciens, eo tamen animo facere, ut se id 
facientem optet videri. Propter quod non factum ipsum, sed voluntatem, aut coronat, aut punit; nec fini operi, 
sed voluntati operantis, mercedem damnumve decernit. Non igitur tantummodo dedisse eleemosynam, sed 
quemadmodum oportet dedisse, virtutis est” haec Chrysostomus» (VCC, 166a). El fragment omés pertany a 
les Homiliae in Matthaeum, Homilia XIX (PG 57, col. 274).





amagat fa almoyna y desija laor y glòria mundana és tant com si en públich tots los 
hòmens ho miraven.»

[4. DE  L’ORACIÓ I DE  LA  MANERA D’ORAR]

Per lo semblant, mostra lo Senyor com en la oració devem fogir vanaglòria, que no 
preguem en públich davant los hòmens per laor y glòria nostra, axí com fan los ipòcrits, 
los quals no desigen que les sues oracions per Déu sien ohides, mas que sien mirades 

per los hòmens.
Diu sant Crisòstom: «La intenció tenen perversa: laor humana desigen; y per ço, ací 

hauran lo premi, que serà laor vana y transitòria. Y perquè ipocresia és mortal culpa e 
iniquitat doblada, aprés de aquest terrenal y temporal premi hauran la pena eterna.»

Aquesta és la oració dels ipòcrits; sia la oració tua dins lo retret de la tua {124d} 

cambra, tancada la porta perquè algú no entre y la elevació de la tua pensa empache. 
Prega, donchs, en amagat lo teu celestial Pare, qui a tu sol basta, que oja la oració tua, 
ell sol la mire, que ell sol és aquell qui·t pot donar lo que demanes: en secret ohirà les 
tues pregàries, y en públich te farà collir lo fruyt de aquelles.

Diu sant Crisòstom: «Aquell qui en secret ora perquè·ls hòmens ho sàpien és pijor 

que aquell qui en públich y en les sinagogues y places ora perquè vol que u sàpien, y 
que en secret les oracions presenta, y axí augmenta la sua vanaglòria, que prega, y en 
secret prega. Y aquell qui orant sol en Déu la sua pensa endreça, encara que diga la sua 
oració en la plaça, dins lo retret del seu cor a la divina misericòrdia la sua oració 
presenta. Y per ço, los qui en públich preguen guardar deuen que alguna cosa nova no 

 los] lo B. Seguim V.  |   devem] deven B. Seguim V.  |   preguem] priguem V preguen B. Esmenem la lliçó.  |  
 terrenal] tetrenal B. Seguim V.  |   collir] cullir B. Seguim V.  |   perquè·ls] perquè·lls B. Seguim V.

- Per ... hòmens] Mt 6, 5: Et cum oratis, non eritis sicut hypocritae qui amant in synagogis et in angulis 
platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus: amen dico vobis, receperunt mercedem suam.  |  - sia 
... demanes] Mt 5, 6: Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio, ora Patrem tuum in 
abscondito: et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.

- los ... hòmens] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a sant Joan 
Crisòstom: «qui, ut dicit Chrysostomus, non intendunt exaudiri, sed videri» (VCC, 166a). El fragment pertany 
a Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 13 (PG 56, col. 709).  |  - Diu ... eterna] Cfr. la 
traducció abreujada de Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a sant Joan 
Crisòstom: «Et quia intentionem habent perversam, ideo damnosam subdit sequelam quia receperunt 
mercedem suam, scilicet laudem transitoriam, sed tandem recipient poenam aeternam. Argumentum habes ex 
hoc, quod cum vana gloria sit mortale peccatum, ideo omne opus ex vana gloria factum, est mortale 
reputandum, quia pro eo poena infligitur aeterna» (VCC, 166a).  |  - qui ... demanes] Cfr. la traducció de 
Corella amb el text llatí, que atribueix aquesta interpretació del passatge de Mt 6, 6 a sant Remigi de Reims: 
«Et est sensus secundum Remigium: Sufficiat tibi ut ille solus noverit tuam orationem, qui omnium corda 
novit occulta,  quia ipse qui est inspector, erit exauditor» (VCC, 166a). El fragment de sant Remigi, que no 
hem pogut localitzar, és recollit per la Catena aurea de sant Tomàs d’Aquino per il·lustrar aquest passatge 
evangèlic.  |  -, Diu ... actes] Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 13 (PG 56, col. 709).





pratiquen en veu, gests y continences, batent-se los pits, stenent les mans, besant la terra 
y semblants actes.»

Hi devem atendre que de oració tenim en dos maneres: una pública, dels ministres de 
la Sgleya, y aquesta deu ésser feta en la esgleya davant lo poble, cantant ab los labis y 
devoció de elevada pensa; altra és oració de cascú secreta, y aquesta és digna cosa que 

sia en loch secret per dues causes: la primera, perquè oració és elevació a Déu de la 
nostra pensa, la qual, en la solicitud més fàcilment en Déu se eleva; segonament, que 
millor se pot guardar de vanaglòria.

Y axí, lo Senyor dóna consell saludable als qui preguen que en loch secret se tanquen, 
però principalment se deuen cloure dins lo secret de la sua consciència; y tanquen la 

porta dels senys exteriors, que no miren, y dels interiors, que·ls pobles, qui són fantasies 
carnals, no entren per les primeres portes; y lo consentiment del nostre franch arbitre del 
retret de nostra voluntat no·ls obra la porta. Y axí, del centre del nostre cor la nostra 
oració proceheixca, y, sens torçre lo camí, a la divina misericòrdia se endrece. Tant com 
de les coses que són fora de si {125a} l’ome se aparta y les menysprea, tant dins si 

recol·legeys les sues forces, y dins los seus retrets se n’entra, y sobre si mateix se eleva, 
y a contemplar la divina magestat puja.

Exclou aprés lo Senyor y lança una error dels gentils idolatres, que·n moltes paraules 
y suaument y alta pronunciades la virtut de la oració stimaven, pensant que sens lo cor, 
ab suavitat de paraules, semblant als terrenals jutges Déu omnipotent se placava; y 

encara falsament pensaven que les oracions notificaven a Déu les necessitats nostres.

 pratiquen] pratiguen B. Seguim V.  |   secret] segret B. Seguim V.  |   secret] segret B. Seguim V.  |  consciència] 
conciència B. Seguim V.  |   nostra] nastra B. Seguim V.  |   retrets] retretrs B. Seguim V.

- y1 ... pensa] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «et ista non debet fieri in occulto, sed 
magis in publico, et in Ecclesia coram populo, quia pro tota offertur communitate, et populus in hoc 
conformare se debet ministris Ecclesiae, ipsum Deum deprecando, secundum modum congruum et sibi 
possibilem» (VCC, 166a-b).  |   en ... solicitud] És a dir, en la solitud (DCVB, s.v. 2.sol·licitud). Cfr. amb el text 
llatí: «mens autem citius et melius elevatur in Deum, quando homo est in secreto loco, et a tumultu separatus» 
(VCC, 166b).  |   vanaglòria] Om.: «quae de facili insurgit in publico» (VCC, 166b).  |  - y ... endrece] Cfr. la 
versió de Corella amb el text llatí, que presenta en aquest punt certes dificultats traductològiques: «et claudant 
ostium, scilicet carnales sensus, per quos exteriora improbe se ingerunt, et turbae phantasmatum orantibus 
obstrepunt; ut sic etiam clauso ostio mentis, et collectis animae viribus, oratio spiritualis fiat in intimis cordis, 
et inde dirigatur ad Deum ferventius, ubi oratur Pater in  abscondito; quia absconditum et cubiculum est 
secreta cordis intentio» (VCC, 166b). Cfr. la solució que ofereix Corella amb les que presenten en aquest 
passatge la versió castellana, que opta també per la interpretació, i la italiana, que com la portuguesa, és en 
aquest punt més literal: «y que cierren la puerta de los carnales sentidos, por los quales se entran con porfiosa 
violencia las cosas temporales, y las compañas de las fantasías y de los pensamientos, y hazen ruydo y 
embaraçan a los que oran. De manera que cerrada (como dicho es) la puerta del coraçón y recogidas las 
fuerças del ánima, la oración espiritual sea hecha de dentro en el profundo del coraçón, e desde allí suba 
derecha e con mayor fervor a Dios, a donde el Padre celestial es suplicado e orado en escondido, porque el 
cubículo o retraymiento es la intención secreta del coraçón» (Montesino, 218d-219a); «et chiudano l’uscio, 
cioè il senso carnale, per il quale le cose esteriori entrano dentro sceleratamente, et le turbe de’ fantasmi fanno 
strepito attorno l’orante, accioche così con l’uscio chiuso della mente, et raccolte in sé le forze dell’anima, la 
oratione spirituale si faccia nell’intimo del cuore, et indi si indirizzi a Dio con fervenza dove s’adora il Padre 
di nascosto, perché l’ascosto et la cameretta è l’intention secreta del cuore» (Sansovino, 98d-99a).





Entén lo Senyor aquestes dos errors excloure, dient: «No vullau en vostres oracions 
multiplicar paraules; sap lo vostre celestial Pare lo que aveu mester vosaltres, però per 
major dignitat vostra vol que u demaneu ab humil cor y pensa, perquè mereixcau que ell 
vos ho done.»

No mana lo Senyor absolutament que no preguem ab largues y multiplicades 

paraules, però mana que no cregam axí com los gentils creyen que per larguea de oració 
impetraven lo que volien. No entenia lo Senyor vedar en los altres lo que ell feya, qui 
tota la nit orava en la montanya, y quand en l’ort fon en agonia prolixament orava.

Per tres causes los gentils largament y en altes veus pregaven. La primera, perquè 
feyen oració als diables, qui ignoren les cogitacions humanes; y per ço, ab multiplicades 

paraules, gests y corporals continences lo intrínsech del cor los manifestaven. La 
segona, que feyen stima que·ls diables, axí com los hòmens, per multiplicades y ben 
dites paraules se placaven. La terça, que podia ésser que no eren presents los diables, y 
era mester que ab clamoses veus los cridasen, axí com legim en lo Libre dels Reys que·l 
profeta Helies, per scarn, als sacerdots de Baal deya que altes veus cridassen.

Són tres causes altres en la santa religió cristiana, per les quals en veu explicam les 
nostres oracions. La primera, perquè axí com ab lo cor, lohem la divina magestat ab los 
labis; som a Déu deutors de tres sa- {125b} crificis: de cor, de boca y de obres. La 
segona, perquè la nostra veu y paraules exciten lo nostre cor y pensa, y axí tingam 
present la nostra demanda, y no·ns adormam en nostres pregàries, lo que fàcilment 

faríem, si tostemps en silenci pregàvem. La terça, perquè lo prohisme prenga exemple 
quand mira y scolta la veu de la oració devota.

Diu sant Jerònim: «Preguem a Déu, ab tot que ans de pregar ja sab les nostres 
pregàries, però vol que u atengam per los nostres mèrits ensemps ab la sua gràcia. 

 que] qui V. Seguim B.  |   cregam] cregan B. Seguim V.  |   cridasen] cridassen B. Seguim V.  |   lohem] lohen 
V. Seguim B.  |   adormam] adorman B. Seguim V.  |   faríem] farien B. Seguim V.  |  silenci] cilenci B. Seguim 
V.  |  pregàvem] pregaven B. Seguim V.  |   Preguem] Preguen B. Seguim V.

- No ... vosaltres] Mt 6, 7-8: Orantes autem, nolite multum loqui, sicut ethnici, putant enim quod in 
multiloquio suo exaudiantur. Nolite ergo assimilari eis: scit enim Pater vester, quid opus sit vobis, antequam 
petatis eum.  |   quand ... orava] Lc 22, 43: Apparuit autem illi angelus de caelo, confortans eum. Et factus in 
agonia, prolixius orabat.

- però ... done] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 166b).  |  - axí ... cridassen] Add. de Corella (cfr. amb 
VCC, 166b), que fa referència a l’episodi en què Elies demostra al Carmel davant dels profetes de Baal la 
superioritat de Déu. Veient que no són ateses les imprecacions dels sacerdots, Elies es burla d’ells, dient: 
«Crideu més fort! Baal és déu, però potser està capficat o bé té faena, o qui sap si és de viatge! Potser dorm, 
però ja es despertarà! (1Re 18, 27) Veg. també la nota p. 490,6.  |  -, Diu ... gràcia] Cfr. amb el text llatí 
la traducció de Corella, que atribueix a sant Jeroni un fragment més extens del que li assigna el text de la 
VCC: «Vult autem Deus ut oremus, ne quod ab eo nobis datur, vile habeamus; sed eo ipso amplius eum 
adoremus, desideremus et ita amplius mereamur. Nec ad eum orantes frustra scienti loquimur, quia secundum 
Hieronymum, non narratores, sed rogatores sumus, aliud est enim narrare ignoranti, aliud petere scienti» 
(VCC, 166b). El passatge de sant Jeroni està pouat de Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium 
libri quatuor, l.I, c.VI (PL 26, col. 0042C).





Pregadors som nosaltres, no som narradors de història. Altra cosa és narrar al qui no sab 
alguna ystòria, y altra cosa és demanar y suplicar alguna gràcia.»

Deuen ésser multiplicades en la oració les nostres paraules tant com experimentam 
que exciten en devoció la nostra pensa. Y si conexem que multiplicades paraules nos 
torben y la nostra devoció minven, devem lavors orar en silenci, perquè és la fi de 

oració que la nostra pensa sia en Déu elevada.
Diu sant Agostí: «Devoció és més necessària en les oracions nostres que no paraules, 

y més prest ab gemechs, sospirs y làgremes se impetra la nostra demanda que no ab veu 
alta, suau, entonada.»

[5. DEL  DEJUNI  I  DE LA MANERA  COM  S’HA DE DEJUNAR  
CRISTIANAMENT]

Mostra aprés lo Senyor fogir vanaglòria en lo dejuni, dient: «Com dejunau vosaltres, 

no vullau ésser fets trists, axí com los ipòcrits.»
Diu sant Crisòstom: «Sabent lo Senyor que aquell qui dejuna comunament no stà 

alegre, no diu que no tinguen tristícia, mas que no la desigen ni la mostren, a fi que·ls 
hòmens per la cara trista lo seu dejuni coneguen, y axí de abstinència los loen.»

 gemechs] gemeches B. Seguim V.

- Com ... ipòcrits] Mt 6, 16: Cum autem jejunatis, nolite fieri sicut hypocritae, tristes. Exterminant enim 
facies suas, ut appareant hominibus jejunantes. Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam.

 gràcia] El traductor valencià omet a continuació aquest passatge de sant Joan Crisòstom, Homiliae in 
Matthaeum, Homilia XIX (PG 57, col. 278): «Unde et Chrysostomus dicit, quod oportet orare, ut scilicet 
Deum non doceas, sed inflectas, ut familiaris efficiaris interpellationis frequentia, ut humilieris orando, utque 
peccatorum tuorum recorderis» (VCC, 166b-167a).  |  - Deuen ... elevada] Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada de Corella, que omet el verset de Sl 83, 3: «Et notandum quod possunt multiplicari verba in 
oratione, ut per significationem verborum devotorum animus melius elevetur in Deum, et non solum mente, 
sed etiam corporali voce homo elevetur in eum, secundum illud: Cor meum, et caro mea exultaverunt in 
Deum vivum [Sl 83, 3], non tamen potest ibi dari regula certa, sed debet homo talibus uti in oratione, 
quantum percipit quod faciunt ad devotionis exercitationem. Si autem e contrario percipiat, quod multiplicatio 
verborum distrahat mentem ejus, quia aliquando multiloquium oris impedit devotionem mentis, tunc debet 
cessare a verbis, et orare Deum mentis affectibus» (VCC, 167a).  |  - Diu ... entonada] Cfr. la traducció de 
Corella amb el text llatí: «Unde, secundum Augustinum: «Quando rogamus Deum, pietate opus est, non 
verbositate; aliud est sermo multus, aliud diuturnus affectus. Nam plerumque hoc negotiun plus gemitibus 
agitur, quam sermonibus; plus fletibus, quam affatu» (VCC, 167a). El passatge prové de sant Agustí, 
Sermones ad populum, Classis prima: De Scripturis, sermó LVI, c.III (PL 38, col. 0379) i Epistolae 
secundum ordinem temporum nunc primum dispositae, et quatuor in classes digestae, Classis tertia, Epistola 
CXXX, c.X (PL 33, col. 0501-0502).  |   entonada] Corella omet tot seguit aquest passatge: «Haec tamen 
intelligenda sunt de orationibus privatis et voluntariis, quia orationes debitae et publicae debent esse in verbis, 
ut possint percipi ab aliis» (VCC, 167a).  |   vosaltres] Om.: «quod expedit pro tempore» (VCC, 167a).  |  
 ipòcrits] Om.: «Non solum prohibet fieri, sed velle, cum dicit, nolite, in voluntate est enim prima radix 
merendi vel demerendi. Item fieri prohibet, non esse» (VCC, 167a).  |  - Diu ... loen] Cfr. amb el text llatí 
la traducció que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom, que pertany en realitat a Pseudo-
Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 15 (PG 56, cols. 716-717): «secundum Chrysostomum, sciens 
Dominus quod non potest esse hilaris qui jejunat, non dixit: nolite esse tristes, sed nolite fieri. Aliud est enim 
esse, aliud fieri» (VCC, 167a).





Lo continuat dejuni naturalment fa trist al qui dejuna; però los ipòcrits, ab tot que no 
tinguen tristícia, en la cara volen que·s mostre, perquè·l seu dejuni los procure glòria 
mundana. Transfiguren les sues cares, y dels térmens naturals les transporten, y en gests 
y vestidures dejectes se deformen, perquè sien vists hòmens de aspra penitència, trists y 
plorosos per los peccats dels altres, los quals tostemps reprenen; {125c} jamés se 

alegren, tostemps ploren, y sembren làgremes per collir les vanes flors de la lahor 
humana.

O, gran follia: en aquest món ploren, y ploraran eternament en l’altre! O, insània 
sobre totes vana! No volen ésser tals en veritat y en effecte quals volen que falsament 
los stimen los hòmens; més amen lo fum que·ls faça plorar hi·ls segue que no les clares 

y luminoses flames que·ls il·luminen y calfen.
Diu lo Senyor: «En cert, en aquest món han rebut lo seu premi, però rebran en l’altre 

per la fictió perversa eternes penes.»
Diu Job: «És breu la lahor dels impiadosos, y a semblança de punt la laor dels 

ipòcrits, y serà eterna la pena de les sues culpes.»

No veda lo Senyor la dolor e tristícia de nostres delictes per lo sagrament de 
penitència, mas veda la tristícia ficta per acquerir laor humana; ni veda lo Senyor que si 
dejunes en la tua cara no·s mostre, però veda que tu no desiges que·s mostre; no 
condamna lo Senyor la abstinència en lo dejuni, mas condamna la fictió en la bona obra.

Diu sant Crisòstom: «Si aquell qui dejuna y fa que la sua cara sia trista és ipòcrit ficte, 

quand és més inich aquell qui no dejunant fa la sua cara se mostre de home qui dejuna!»
Declara aprés lo Senyor lo modo que deuen tenir los qui dejunen, dient: «Com tu 

dejunes, no vulles seguir los ipòcrits: uncta lo teu cap de oli y lava la tua cara.»

 térmens] termes B. Seguim V.  |   calfen] calfem B. Seguim V.  |   Senyor] Senyo B. Seguim V.

- Transfiguren ... penitència] Mt 6, 16.  |   En ... premi] Mt 6, 16.  |  - És ... culpes] Jb 20, 5: Quod laus 
impiorum brevis sit, et gaudium hypocritae ad instar puncti.  |  - Com ... cara] Mt 6, 17: Tu autem, cum 
jejunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava.

- los2 ... humana] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «ostendunt enim quamdam faciei tristitiam, et 
extra solitum aliorum modum in vultu et veste squalorem demonstrant, ut poenitentiae rigorem simulent, et 
religiosi prae caeteris appareant, et inde laudes ab hominibus recipiant» (VCC, 167a).  |  - O1 ... calfen] Cfr. 
amb el text llatí la traducció amplificada de Corella, que incorpora la imatge del fum i les flames: «O insania 
vanitatis, nolunt esse, quod tamen volunt apparere!» (VCC, 167a).  |   insània] Bogeria, follia (DCVB, s.v. 
insània).  |  - Diu ... penes] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí. «Et propter hoc cum 
assertione comminatur eis poenam non modicam, dicens: Amen, id est, vere dico vobis, quia receperunt 
mercedem suam, scilicet laudem hominum, quam quaerebant, et in  futuro recipient pro simulatione 
damnationem, quam non timebant. Et signanter dicit receperunt, non recipiunt, quia talis laus adeo brevis est, 
quod quasi nihil de praesenti habet» (VCC, 167a).  |  - a ... ipòcrits] És a dir, que la lloança que reben els 
hipòcrites dura poc. El punt era considerat antigament com una de les divisions de l’hora, que equivalia 
probablement al minut (DCVB, s.v. V.1 punt). Per extensió, té el sentit d’instant o porció de temps mínima o 
molt reduïda.  |   y ... culpes] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 167a).  |  - Diu ... dejuna] El passatge pertany 
en realitat a Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 15 (PG 56, col. 717).  |   cara] Om.: «Quia 
ridiculum esset caput oleo, ad litteram, ungere» (VCC, 167a).





Diu sant Jerònim: «Era lo costum en aquella terra: en les festivitats alegres usaven de 
engüents aromàtichs, axí com scampà sobre lo cap del Senyor la Magdalena. Que siam 
alegres vol dir lo Senyor en lo dejuni, axí com en los dies de les festes»; que·ns unctem 
de oli de alegria contra la ipòcrita tristícia, que·ns lavem la cara contra les fictions de 
colors grogues y falses, y aspres y dejectes vestidures.

Podem encara al seny tropològich entendre que lavem la cara, que és la nostra 
consciència, ab làgremes contrites y confessió pura. Unctem lo cap nostre per intenció 
recta, endre- {125d} çant tots los nostres actes a laor y glòria de la magestat divina, y 
axí la nostra ànima starà alegra en lo dejuni. Alegre donador ama y vol lo Senyor en la 
almoyna, y alegre dejunador en la abstinència.

Podem encara en altra manera moralment expondre. Diu sant Crisòstom: «Uncta lo 
teu cap de oli, Jesús, Déu y Senyor nostre, donant almoyna als seus pobres, la qual ell 
en si mateix la accepta. Y lava la tua cara: que sia la entenció tua sola per l’amor sua».

 sant] sanct B. Seguim V.  |   falses] falces B. Seguim V.  |   consciència] consiència B. Seguim V.  |   sant] sanct 
B. Seguim V.  |  Uncta] Unta B. Seguim V.  |   mateix] matex B. Seguim V.  |  accepta] acepta B. Seguim V.  |  
entenció] enteció B. Manca l’abreviatura nassal. Seguim V.

- Alegre ... abstinència] 2Co 9, 7: Unusquisque, prout destinavit in corde suo, non ex tristitia, aut ex 
necessitate: hilarem enim datorem diligit Deus.

- Diu ... festes] Sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I, c.VI 
(PL 26, col. 0044B).  |   axí ... Magdalena] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 167b), que fa al·lusió a la unció de 
Jesús a Betània, recollida en els quatre evangelis: Mt 26, 6-13; Mc 14, 3-9; Lc 7, 36-50; Jn 12, 1-8. La 
identificació de la dona que ungeix el cap de Jesús amb Maria Magdalena no consta en els textos evangèlics, 
sinó que és fruit d’una tradició interpretativa que es fonamenta en dos punts: en primer lloc, la coincidència 
amb el nom: segons Jn 12, 1-3 la dona s’anomena Maria i és germana de Marta i Llàtzer; en segon lloc, la 
condició de pecadora penedida que destaca l’evangeli de Lluc.  |   festes] Om.: «unge ergo caput tuum, id est, 
hilarem te exhibe, et faciem tuam lava, ad litteram, ne sordidus appareas. Duo dicit contra duo» (VCC, 
167b).  |  - que·ns ... vestidures] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «lava aqua munditiae, contra 
exterminationem facierum» (VCC, 167b).  |  - Podem ... pura] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de 
Corella: «Vel secundum duas partes justitiae: lava faciem internam, id est conscientiam a malo per 
confessionem tergendo, ut munda sit ante Deum; sicut enim in conspectu hominum gratiosa est facies 
pulchra, sic in oculis Dei preciosa est conscientia munda» (VCC, 167b).  |  - Unctem ... dejuni] Cfr. la 
traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «et unge caput, id est, mentem seu rationem quae in anima 
praeeminet, ac cogitationes et cetera hominis regit in bono, per devotionem gaudendo, ut in jejunio hilarem 
animum exhibeas Deo. Spiritualis  enim hilaritas in jejunio, sicut in eleemosyna est necessaria» (VCC, 
167b).  |   abstinència] El traductor valencià omet a continuació aquest passatge de sant Agustí, De sermone 
Domini in monte, l.II, c.XII (PL 34, col. 1288): «Ubi Augustinus: “Intelligendum est, hoc praeceptum ad 
interiorem hominum pertinere. Ungere ergo caput, ad laetitiam pertinet; lavare autem faciem, ad munditiam. 
Et ideo caput ungunt, qui laetantur interius mente, atque ratione. Et hoc faciat qui non foris quaerit laetitiam, 
ut de laudibus hominum gaudeat. Ita enim et faciem lavabit, id est, cor mundabit, quo visurus est Deum, non 
pro interposito velamine propter infirmitatem contractam de sordibus”» (VCC, 167b).  |  - Diu ... sua] El 
passatge pertany en realitat a Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 15 (PG 56, col. 718).  |  
- la ... accepta] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 167b).





No sia la fi del teu dejuni que·ls hòmens lo coneguen, perquè atengues mundana 
glòria, mas a honor y glòria del teu celestial Pare, lo qual stà en lo amagat de la tua 
pensa, en les entràmenes de la tua consciència, y té amagat lo premi als seus elets per a 
la vida eterna; y ell, qui és ton Pare, qui dels fills no s’oblida, y los secrets de les tues 
entràmenes mira, ell te donarà lo premi del teu dejuni.

Diu sant Remigi: «Sies content que aquell qui sol mira la tua consciència sia 
remunerador de les tues obres.»

Diu sant Agostí, parlant de la utilitat del dejuni: «Lo dejuni il·lumina la pensa, los 
sentiments eleva, la carn al sperit fa subjecta, fa contrit y humiliat lo cor nostre, 
dispargeixs los fums y núvols de concupiscència, apaga lo foch de les carnals flames, 

encén la lum de castedat y mundícia.»
Diu sant Agostí que la vanaglòria no solament stà en honors exteriors, pompes y 

glòries, mas en menyspreus humils y dejectes vestidures. Y aquesta és més perillosa de 
aquells qui, axí menyspreats de aquesta dejectió y menyspreu, desigen y speren glòria y 
fama de sants y perfets hòmens. Y per ço és de elegir la mijana via, y no portar alguna 

singularitat en lo viure.
Diu Sèneca: «Ab gran recel te guarda de seguir aquells qui no volen aprofitar en 

virtuosa vida, mas desigen aprofitar en virtuosa fama: lo cap mal pentinat, la barba 
larga, les vestidures dejectes, los ulls en terra, pobretat ficta. Totes aquestes coses 
squiva, les quals a vanaglòria per aspra via acaminen.»

 consciència] consiència B. Seguim V.  |   concupiscència] concupicència B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim 
V.  |   sants] sancts B. Seguim V.  |   a] om. B. Seguim V.

- No ... dejuni] Mt 6, 18: ne videaris hominibus jejunans, sed Patri tuo, qui est in abscondito: et Pater tuus, 
qui videt in abscondito, reddet tibi.

- No ... dejuni] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Et subdit, removens intentionem 
pravam: ne videaris hominibus, id est, ob laudem et gloriam hominum quaerendam, jejunans sed Patri tuo 
coelesti, cujus gloriam tantum debes in operibus tuis quaerere, qui est in abscondito cordium, quia scrutatur 
renes et corda [Sl 7, 10] hominum, vel in abscondito remunerationum, quas abscondit timentibus eum, vel 
quia Deus in vita praesenti non potest a nobis videri, licet praesens sit ubique. Et Pater tuus, qui non 
obliviscitur prolem suam, qui videt in abscondito, id est, approbat rectam, et secretam intentionem, reddet 
tibi, talis jejunii mercedem, quia reddet Deus mercedem laborum Sanctorum suorum [Sv 10, 17]» (VCC, 
167b).  |  - Diu ... obres] No hem pogut localitzar la font d’aquest fragment de Remigi de Reims, que apareix 
també en la p. 631,12-13. Veg. també la nota que acompanya aquest passatge.  |  - Diu ... mundícia] Sant 
Agustí, Sermones ad populum, Classis prima: De Veteri et Novo Testamento, sermó LXXIII (PL 39, col. 
1887).  |   encén ... mundícia] Cfr. amb el text de l’ed. Rigollot: «charitatis lumen accendit» (VCC, 167b), que 
coincideix amb la de la font original de sant Agustí. La variant «castitatis lumen accendit» apareix en altres 
edicions llatines de la VCC; per tant, la traducció de Corella no s’ha d’interpretar necessàriament com un 
error de lectura propi.  |  - Diu ... viure]  Sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.II, c.XII (PL 34, col. 
1287).  |  - Diu ... acaminen] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 167b). No hem pogut localitzar la font 
d’aquest passatge de Sèneca.





[6. COM  LA LLAOR  HUMANA  I  LA VANAGLÒRIA S’HAN  D’EVITAR  EN  
TOTES LES COSES]

Diu sant {126a} Crisòstom: «No és poca glòria menysprear y fogir vanaglòria. 
Aquest menyspreu de vanaglòria de greu servitut fa los hòmens delliures, y poden obrar 
actes de virtut propis, y no hixen los térmens ni fins de virtut verdadera.»

Ajusta lo Senyor en aquest capítol oració, dejuni y almoyna. És la oració hun ocell 
qui tan alt vola que los cels penetra ab ales de almoyna y dejuni. Y per ço lo Senyor 

primer parla de almoyna, últimament de dejuni: perquè oració, stant en mig, tinga dos 
ales. Legim en lo libre de Thobies: «Bona és la oració ab dejuni y almoyna.» Fujam, 
donchs, en totes nostres obres mundana y vana glòria, la qual innumerables gents 
dampna, y és verme que podreix y guasta tots los nostres actes. Y aquells qui són 
millors més acabadament devora, perquè és verme que en les bones obres se cria. Y no 

solament en los nostres actes, mas en lo nostre oci devem fogir vanaglòria.
Diu Sèneca: «Fuig de humana glòria, y amaga’t en oci, y amaga l’oci. No mostres que 

per studi de filosofia te amagues, que major pompa seria que si en la plaça pricaves. En 
amagat te glories, pensant que·ls hòmens pensen que stàs retret per ardus studis. Alguns 
ocells, quand se joquen, desfan lo rastre, perquè no·ls troben y no·ls prenguen; axí tu, 

quand stàs retret hi studies, perquè dins lo teu retret ambició y vanaglòria no entren, 
mostra que alguna corporal necesitat te fa retraure. No fuges les honors, los col·loquis y 
glòries humanes perquè elles te segueixquen, guarda foguint no les acaces.

 térmens] termes B. Seguim V.  |   innumerables] inumerables B. Seguim V.  |   pricaves] preÿcaves B. Seguim 
V.  |   ardus] arduts B. Seguim V.  |   necesitat] necessitat B. Seguim V.  |  col·loquis] quol·loquis B. Seguim V.

 Bona ... almoyna] Tb 12, 8: Bona est oratio cum jejunio, et eleemosyna magis quam thesauros auri recondere.

 coses] Corella omet el fragment que inicia aquest apartat en l’ed. Rigollot: «Ex praemissis etiam perpende, 
quod virtutes propter se et Deum, non propter homines sunt appetendae» (VCC, 167b).  |  - Diu ... verdadera] 
Font no localitzada.  |   qui ... vola] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 167b).  |  - perquè ... ales] Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «et medio loco de oratione, quia ipsa oratio his quasi duabus pennis a 
dextris, et a sinistris sublevata penetrat coelum, et ipsa quasi volando pervenit ad Deum» (VCC, 168a).  |  
- Fujam ... cria] La traducció de Corella s’aparta en aquest punt del text llatí, que justifica el menyspreu a 
les llaors humanes recorrent a Boeci, De consolatione philosophiae, l.III, prosa VI (PL 63, col. 0745A): «In 
omnibus ergo nostris operibus humanam laudem fugere debemus, quia ut dicit Boetius: “Sapiens bonum 
suum non populari rumore, sed conscientiae veritate metitur. Nec solum autem in operibus, sed etiam in otio 
laus humana est fugienda”» (VCC, 168a).  |  -, Diu ... enveja] Sèneca, Epistulae morales ad Lucilium, 
l.VII, epístola LXVIII.  |  12-14 No ... studis] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Non inscribas tibi 
philosophiam, aliud proposito tuo nomen impone, valetudinem, imbecillitatem vocato et desidiam. Gloriari in 
otio ambitio est» (VCC, 168a).  |  - axí ... acaces] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: 
«idem tibi faciendum est, alioquin non deerunt, qui persequantur. Optimum est, non jactare otium suum. Ille 
se abscondit, ille clausus est, ille multis annis non transit domus suae limen. Convocat turbam, quisquis otio 
suo aliquam fabulam imposuit. Cum secesseris non est hoc agendum, ut de te homines loquantur, sed ut ipse 
tecum loquaris. Quid in otio facis? Ulcus meum curo. Si ostenderem tibi pedem turgidum, lividam manum, ac 
contracti cruris aridos nervos, permitteres me uno loco jacere et fovere morbum, majus malum est hoc quod 
non possum tibi ostendere» (VCC, 168a-b).





»No desiges que·ls hòmens de tu diguen: “Com menysprea les coses mundanes! Com 
se aparta de les honors y pompes! Com és singular home!” Si açò desiges, major és la 
tua vanaglòria que si en les places te honrraven. Quand en lo teu oci los teus amichs te 
visiten, amaga la tua filosofia, amaga lo teu studi, treballa que de tu com a burlats se’n 
vagen, stimant inútil la sua visita, que pensaven que grans sentències se’n portarien, y 

que han trobat hun ociós {126b} home sens utilitat ni sciència alguna. Fes que lo teu oci 
menyspreen, y que no li tinguen enveja.»

ORACIÓ

Senyor Jesús, qui en totes les tues obres nos has mostrat de humilitat exemple, y que 
fujam tota ambició y vanaglòria: guarda’m, benigne Senyor, dins y defora de tots los 

aguayts de supèrbia, perquè no tinguen algun loch los enemichs per hon entren a la mia 
ànima; y fes-me gràcia que en la oració, almoyna y dejuni, y en totes les mies obres, no 
cerque ni desige humana laor ni glòria, mas purament, per honor y glòria tua, yo les 
acabe, y a la magestat tua les endrece, y a edificació de mos prohismes; y que de tals 
bones obres yo no presumeixca gloriar-me, perquè no en aquest món, mas en l’altre, per 

la tua gràcia, yo mereixca lo premi, y de les infernals penes ésser delliure. Amén.

 menysprea] manysprea B. Seguim V.  |   se aparta] s’aparta B. Seguim V.  |   inútil] iuutil V. Seguim B.  |  
 aguayts] ayguayts B. Seguim V.  |  loch] loc B. Seguim V.  |   laltre] altre V. Seguim B.  |   lo] lo add. B. 
Repetició innecessària. Seguim V.

- No ... enveja] Cfr. amb el text llatí: «Nolo me laudes, nolo dicas: O magnum virum, contempsit omnia, et 
damnatis humanae vitae furoribus fugit! Nihil damnavi nisi me, non est quod proficiendi causa venire ad me 
velis. Erras qui hinc auxilii aliquid speras. Non medicus, sed aeger hic habitat. Malo illa, cum discesseris 
dicas: Ego istum beatum hominem putabam et eruditum; erexeram aures, destitutus sum. Nihil vidi, nihil 
audivi quod concupiscerem, ad quod reverterer. Si haec sentis, si haec loqueris aliquid per profectum est. 
Malo ignoscas otio meo quam invideas» (VCC, 168b).



DE  LA ORACIÓ  DEL  PATERNÒSTER. CAPÍTOL XXXVII

[1. DE  L’EXCEL·LÈNCIA DE  L’ORACIÓ  DOMINICAL]

Entre les altres oracions, té principat sobre totes la oració del paternòster. 
Primerament, per la auctoritat del qui l’à feta, qui és Jesús, Déu y Senyor nostre. Y en 
brevitat de paraules conté huyt demandes, dins les quals se comprén tot lo que podem 

desijar en la present y en la sdevenidora vida, y tot l’orde y discurs de nostre viure per 
atényer a la desijada fi, per la qual nos ha creats la bondat divina.

Diu sant Crisòstom: «O, fel oració benaventurada, que fa benaventurats als qui de cor 
la dien!, la qual nos ha mostrat nostre Déu, Senyor y mestre, comprenent tot lo que 
havem mester y devem demanar y desijar que la sua bondat nos done. Ell, benigne, Déu, 

Senyor y mestre, l’à ordenada per ordenar nostres demandes, elevar les nostres penses, 
fermar nostres sperances.»

Diu sant Agostí: «Si les nostres oracions són rectes, si mereixen éser ohides, {126c} 
és mester sien contengudes en aquella oració dominical, la qual ha ordenat aquell qui 
sab ab quina veu ohirà nostres pregàries, y ab quines paraules a nostres misèries serà 

placable. En aquesta oració totes les altres oracions se contenen, y no poden ésser 
acceptes si dins aquesta no·s tanquen; y si algú fora de aquesta oració prega, carnalment 
prega, y no mereix atényer lo que demana.»

 principat] prinncipat V. Seguim B.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   done] dóna B. Seguim V.  |   éser] ésser B. 
Seguim V.

- Y ... demandes] Cfr. amb el text llatí: «brevitate sermonis, quia facile dicitur, et cito profertur; sufficientia 
petitionum» (VCC, 168a).  |  - y2 ... divina] Cfr. amb el text llatí: «et fecunditate mysteriorum, quia immensa 
continet sacramenta» (VCC, 168a).  |  - Diu ... sperances] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb 
què resol Corella aquest passatge de sant Joan Crisòstom: «Unde Chrysostomus: “Dominus sub compendio 
verborum formam orandi tradens discipulis, et summam et sufficientiam omnium petendorum, tum 
beatitudinum, tum donorum omnium, videlicet ad vitam praesentem et futuram pertinentium complectitur. In 
hac orationis formula brevis paucitate verborum, sed sufficiens continentia omnium petendorum, omni 
oratione spiritualioris et sanctioris, quia ex ore Altissimi processit, quia petuntur et includuntur quae in 
omnibus aliis orationibus continentur. O quam fidelis haec et beata nobis oratio est, cujus ordinem nobis 
Doctor vitae, ac Magister Coelestis instituit! Quam beati etiam nos esse possumus, si hujus orationis 
Dominicae verba non tantum officio oris, sed etiam fidelissimae conversationis actu servemus! Hanc itaque 
formam Dominus  discipulis suis ad spem salutis humanae orandi constituit, universa igitur quae fidei ac 
saluti nostrae sunt necessaria in hac brevitate orationis dominicae continentur” haec Chrysostomus» (VCC, 
168a). No hem pogut identificar la font de la primera part de la citació crisostomiana; la segona part, que és 
justament la que Corella tradueix, pertany en realitat a sant Cromazi d’Aquileia, Tractatus in evangelium 
Matthaei, tractat XIV (PL 20, col. o359A).  |  - Diu ... demana] Cfr. amb el text llatí la traducció que 
ofereix Corella d’aquest passatge de sant Agustí, Epistolae secundum ordinem temporum nunc primum 
dispositae, et quatuor in classes digestae, Classis tertia, epístola CXXX, c.XII (PL 33, col. 0502-0503): «De 
sufficientia quoque istius orationis benedictae, sic dicit Augustinus: “Quaecumque alia verba dicamus, quae 
affectus orantis format, nil aliud dicimus, quam quod in ista oratione Dominica positum est, si recte et 
congruenter oramus. Et si per omnia precationum sanctarum verba discurras, nihil invenies quod in ista 
oratione Dominica non contineatur; quisquis autem id dicit quod ad istam Evangelicam precem pertinere non 
possit, carnaliter orat, quod nescio quomodo non dicatur illicite quando renatos Dominus non nisi spiritualiter 
docet orare” haec Augustinus» (VCC, 168a-b).





Diu sant Ciprià: «Volgué lo Senyor en aquesta oració abreujar y fer hun compendi de 
totes les nostres pregàries». Y volgué fos axí breu per set causes: la primera, perquè sia 
fàcil de apendre; la segona, que sia de retenir fàcil; la terça, perquè algú, si la ignora, no 
s’excuse; la quarta, perquè sovint se diga; la quinta, perquè algú dient-la no s’enuge; la 
sexta, perquè no·s tarde la confiança de impetrar lo que demana; la setena, perquè·ns 

mostre que en devoció y no en multiplicades paraules stà lo mèrit del qui prega.
Conté set demandes aquesta oració excelsa, perquè és lo septennari universal nombre, 

que tot lo nombre comprén de totes les creatures. Y per ço, rahonablement, sots aquest 
nombre són compreses totes les nostres demandes.

[2. COM  EN  EL  PREFACI ES CAPTA  LA BENEVOLÈNCIA  DE DÉU 
ANOMENANT-LO PARE]

Y en huyt parts aquesta oració deífica stà distincta. La primera capta benivolència de 

la magestat divina, y aprés segueixen per orde les set demandes. Capta benivolència per 
la part del qui prega dient «Pare»: rahó vol que·l pare als fills ame; per la part dels qui 
preguen, que diu «nostre»: fills de Déu som los hòmens per fe, caritat y sperança; per la 
part dels intercessors, gloriosos àngels, dient: «qui est en los cels» acompanyat de 
àngels, qui per nosaltres intercedeixen.

Y, començant expondre la evangèlica letra, diu: «Pare», en lo qual crehem; «nostre», 
lo qual amam; «qui est en los cels», del qual speram. Aquestes virtuts fan la nostra 
oració digna: fe, caritat y sperança. És nostre Senyor Déu Pare nostre en tres maneres, 
segons tres maneres de ésser que prenem de la infinida bondat sua: éser de natura, de 
gràcia y de glòria. En la creació nos donà éser de natura, en {126d} la recreació éser de 

gràcia, en la resurrectió éser de glòria.
És per la creació de tots los hòmens general Pare, però special per adopció de tots los 

fels qui en ell per fe y obres crehen. Entenem ací per lo nom de «Pare» tota la Trinitat 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   fàcil] fàlcil B. Seguim V.  |   demandes] demanades B. Seguim V. Cfr. amb el text 
llatí: «Omns vero petitiones sub septenario numero comprehenduntur» (VCC, 168b).  |   totes] toles B. Seguim 
V.  |   capta] captar VB. Corregim la forma verbal atenent al sentit del passatge.  |   dels] del B. Seguim V.  |  
 letra] e add. VB. Ometem la conjunció per considerar-la innecessària.  |  crehem] crahem V. Seguim B.  |  
 éser] ésser B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |  éser] ésser B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.

- Diu ... pregàries] Sant Cebrià de Cartago, Liber de oratione dominica, c.XXVIII (PL 4, col. 0538A).  |   no 
... prega] Al·lusió a Mt 6, 7. Veg. una altra traducció del mateix verset en p. 633,1-2.  |   que ... creatures] Cfr. amb 
el text llatí: «at universitas omnium recte desiderabilium in his comprehenditur petitionibus» (VCC, 168b).  |  
 per ... sperança] El text llatí només fa menció de la virtut de la caritat (cfr. amb VCC, 168b).  |  13-15 per2 ... 
intercedeixen] Cfr. amb el text llatí, que no al·ludeix als àngels, sinó als sants: «ex parte assessorum rogati, quia 
in coelis est, id est, in Sanctis, quorum auxilio erigimur per spem» (VCC, 168b).  |   qui ... crehen] Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 169a).





santa: Pare, Fill y Sperit Sant, hun Déu, una indivídua essència. Diu sant Crisòstom: «O, 
gran fidúcia! O, fiducial audàcia, que la factura al seu Factor, la creatura al Creador, 
l’ome a Déu gose nomenar pare, y que Déu, qui l’à fet y refet, li mostre y li mane que 
axí·l nomene! Qual patriarcha, qual profeta en la Ley a Déu nomena pare?»

Diu la Glosa: «Los antichs en la Ley vella a Déu Senyor nomenen; a nosaltres ell nos 

mana que li digam Pare, perquè vol que ab amor y no ab temor del nostre cor li façam 
oferta.»

Diu sant Agostí: «No trobam que fos manat al judaich poble que a Déu diguessen 
pare, mas, com a servents, Senyor lo nomenassen; nosaltres, per la sanch de Jesús, 
redemptor nostre, fills adoptius, cridam a Déu Pare. Ab quin altre nom amor y caritat 

més se exciten? Que té alguna cosa lo Pare que més que als fills ame? Què pot més 
encendre les humils affections nostres que poder reclamar a Déu dient-li pare? Qual 
nom pot més fermar y augmentar la nostra sperança y en Déu l’amor nostra? A qui 
podem més amar que a nostre pare? Y de qui podem sperar majors benificis que de 
aquell que per la sua gràcia nos ha donat que fos nostre Pare? Hi com devem tenir gran 

solicitut y cura que siam dignes que li pugam dir pare! Y per aquest nom deuen apendre 
los richs, potents y nobles que los humils, dejectes y pobres no menysprehen, que 
pensen que dient «Pare nostre» atorguem que tots som germans, fills de Déu, nostre 
Pare. Humilia’s Déu a ésser Pare dels hòmens, perquè sien germans los hòmens; y 
deuen pensar los superbos quant és major humilitat que Déu sia pare dels hòmens que 

no que ells sien germans dels hòmens.»
Diu sant Crisòstom: «Quant és gran la amor, pietat e misericòrdia que·ns ha donat do 

{127a} de tan excel·lent gràcia que alegrament y segura lo Déu y Senyor nostre, 

 santa] sancta B. Seguim V.  |  sant] sanct B. Seguim V.  |   Factor] Factor e creador B. Seguim V. Cfr. amb el 
text llatí: «factura factorem, creatura creatorem, homo Deum Patrem audeat nuncupare» (VCC, 169a).  |  
 oferta] offerta B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  diguessen] diguissen B. Seguim V.  |   encendre] 
encendres B. Seguim V.  |   atorguem] atorguen B. Seguim V.  |   e] om. B. Seguim V.

 hun ... essència]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 169a).  |  - Diu ... pare] Cfr. la traducció de Corella amb el 
text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a sant Joan Crisòstom: «O quanta fiducia et fiducialis 
audacia, quod factura factorem, creatura creatorem, homo Deum Patrem audeat nuncupare! Quis unquam 
ausus est in veteri Lege talia praesumere? Nemo, utique» (VCC, 169a).  |   fiducial] De la fe.  |  - y1 ... nomene] 
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 169a).  |  - Diu ... oferta] Anselm de Laon, Glossa ordinaria, segons Mt 6, 9 
(PL 114, col. 0100B). Notem que en la font només consta en realitat part del passatge reproduït per la VCC.  |  
- Diu ... Pare] Sant Agustí, De sermone Domini in monte secundum Matthaeum libri duo, l.II, c.IV (PL 34, 
col. 1275-1276).  |  - Ab ... hòmens] Cfr. amb el text llatí la traducció amplificada que ofereix Corella 
d’aquesta segon fragment de sant Agustí, De sermone Domini in monte secundum Matthaeum libri duo, l.II, 
c.IV (PL 34, col. 1276): «Et iterum: “Quo nomine, et charitas excitatur; quid enim charius filiis esse debet 
quam pater? Et supplex affectus, cum homines dicunt: Pater noster, et quaedam praesumptio impetrandi, qua 
petituri sumus; quid enim non det jam filiis petentibus, cum hoc ipse ante dederit, ut filii essent? Postremo 
quanta cura animum tangit, ut qui dicit: Pater noster, tanto Patre non sit indignus! Admonentur hic etiam 
divites, vel genere nobiles secundum seculum, cum Christiani facti fuerint, non superbire adversus pauperes 
et ignobiles, quoniam simul dicunt: Pater noster, quod non possunt vere ac pie dicere, nisi se fratres esse 
cognoscant” haec Augustinus» (VCC, 169a).  |  -, Diu ... nostre] Font no localitada.  |  22-643,3 Diu ... 
pare] La font és, en realitat, sant Cromazi d’Aquileia, Tractatus in evangelium Matthaei, tractat XIV (PL 20, 
cols. 0359B-0360A).





nosaltres, servents inútils, pugam nomenar pare! Donchs, puys conexem que havem atés 
tan excelsa gràcia, siam solícits que les nostres obres fills de Déu nos demostren, 
perquè·l Pare nostre no·ns increpe que tenim falsament usurpat lo nom de pare.

»Y devem atendre que aquest nom nos mostra que preguem generalment per los 
germans nostres. No·ns mana que digam “Pare meu”, mas “Pare nostre”; que per la 

comunitat de tota la Sgleya sien les nostres pregàries, y que, axí com per les coses 
pròpies, preguem per les de nostres prohismes.

»Aquest nom tota inamicícia bandeja de nosaltres, mata la supèrbia, lança la enveja, 
encén la caritat, de tota perfectió mare. Y totes les coses humanes eguala, y lo rey ab lo 
vasall, lo rich ab lo pobre en hun banch fa seure; a tots egualment ha donat una noblea, 

una dignitat de linatge, humiliant-se tant lo Senyor nostre.»
Y que li plau hi·ns mana que·l nomenem pare, amonestant-nos a una dilectió y amor 

comuna, engendrats de hun celestial Pare per gràcia, axí com engendrats per natura de 
Adam, primer nostre pare, formats del lim de una mateixa terra, perquè, tots eguals, 
no·ns gloriem de nostres antichs avis.

[3. DEL SENTIT  EN  QUÈ  S’HA  D’ESCOLTAR  AQUEST FRAGMENT : «QUI 
ETS EN EL  CEL»]

Hi seguint la evangèlica letra, diu «Pare nostre, qui est en los cels», en los justs y en 
los qui stan en gràcia; nostre Senyor Déu habita en les ànimes d’ells axí com en spiritual 
temple. És la magestat divina en totes les creatures per essència, potència y presència, 
però specialment habita en los justs per gràcia, y singularment en los benaventurats per 
glòria.

Diu sant Agostí: «Habita lo Senyor en los sants axí com en lo seu temple; y axí, és 
mester que en los cels la sua pensa eleve aquell qui en aquesta oració prega, y desige y 
spere que en ell lo Senyor axí com en los sants habite.»

 usurpat] usnrpat V. Seguim B.  |   gloriem] glorien B. Seguim V.  |   sants] sancts B. Seguim V.

 Pare ... cels] Mt 6, 9: Sic ergo vos orabitis: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum.

- Donchs ... pare] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Quo vocabulo non jam tantum 
servos, sed etiam filios Dei esse demonstrat, quia ergo tanti muneris gratiam consecuti sumus, quasi filii Dei 
agere et conversari debemus, ut id nos esse quod dicimur, spirituali actu probemus; ne aliter agentes quam 
Dei filios convenit, rei sub usurpatione tanti nominis teneamur» (VCC, 169a).  |  - Y ... seure] Cfr. la 
traducció de Corella amb el text llatí: «et humanarum rerum inaequalitatem prorsus excludit, et mutuam regis 
cum paupere aequalitatem honoris ostendit; si tamen in maximis et ad aeternam gloriam necessariis 
communione sociemur» (VCC, 169a).  |  - engendrats2 ... pare] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 169a).  |  
 per ... presència] Cfr. amb el text llatí: «per divinitatis praesentiam» (VCC, 169a-b).  |  - Diu ... habite] Cfr. 
amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Agustí, De sermone 
Domini in monte, l.II, c.V (PL, col. 1277): «Unde Augustinus: “Recte intelligitur quod dictum est, Pater 
noster, qui es in coelis, in cordibus justorum esse dictum tanquam in templo sancto suo. Simul etiam ut qui 
orat, in se quoque ipso velit habitare quem invocat. Et cum hoc affectat, teneat justitiam, quo munere invitatur 
ad inhabitandum animum Deus” haec Augustinus» (VCC, 169b).





O podem dir que en los cels habita, en lo secret de la magestat sua, celada a nosaltres 
en la present mortal vida, segons aquell parlar de Esaïes: «Verdaderament, Senyor, tu 
{127b} est Déu amagat a nosaltres.» Descobre’ns, Senyor, y mostra’ns lo que havem 
necessari, perquè pugam entrar y comunicar en los secrets de la tua glòria.

O podem per los cels entendre aquella regió del cel imperi hon los sants habiten, 

entenent, amant y fruhint la divina essència. Y, nomenant aquella celestial pàtria, tingam 
record y menysprehem aquesta vall de làgremes de aquest nostre miserable exili, y 
endrecem tots nostres desigs al celestial Regne ab sperança de nostre Pare, y 
menysprehem les coses terrenes, y siam fills celestials del celestial Pare per anar a la sua 
celestial pàtria.

Diu sant Crisòstom que tingam vergonya cercar heretat ni alguna part de nostre bé en 
la terra, sperant en lo cel heretat eterna, que als fills promet lo Pare. Y per ço diu que en 
los cels habita, perquè elevem la nostra pensa al seu habitacle, per lo qual a ell, Pare, 
endreçam nostres pregàries; ni és altra cosa la habitació y glòria sua sinó ell mateix, al 
qual suplicam que habite en nosaltres. És lo Senyor en totes les creatures, axí com 

havem ja scrit en les precedents paraules. Axí com diem que és la nostra ànima en tot lo 
cors nostre, però specialment en lo nostre cap les sues operacions se mostren, axí en lo 
cel imperi la divina magestat als sants specialment se mostra.

[4. DE  LA PRIMERA  DEMANDA DEL PARENOSTRE]

Y acostant-nos a les set demandes de aquesta oració excelsa, demana: «Sia santificat 
lo te[u] nom.» És la primera que en si tostemps és sanct, digne y venerable. Sia 

glorificat, sanctificat y celebrat en nosaltres per verdadera fe en la nostra pensa, en lo 
cor per amor y caritat excelsa, en la boca per excel·lent[s] laors y glòries; y les nostres 
obres sien santes testificant la santedat sua. No demanam que alguna santedat al Senyor 

 habita] habita B. Seguim V.  |   mostrans] mostrants B. Seguim V.  |   podem] pobem B. Seguim V.  |  sants] 
sancts B. Seguim V.  |   celestial] cestial B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   habitació] habicació B. 
Seguim V.  |   operacions] operacious V. Seguim B.  |   sants] sancts B. Seguim V.  |   santificat] sanctificat B. 
Seguim V.  |   sanctificat] santificat B. Seguim V.  |   sua] tua VB. Corregim la persona del possessiu atenent al 
sentit del fragment.  |  demanam] demanan B. Seguim V.

- Verdaderament ... nosaltres] Is 45, 15: Vere tu es Deus absconditus, Deus Israel, salvator.  |  - Sia ... nom] 
Mt 6, 9.

 en ... vida] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 169a).  |  - Descobrens ... glòria] Cfr. la traducció de Corella amb 
el text llatí: «in quo admonemur et Sanctos imitari in conversatione, ac secreta et abscondita petere» (VCC, 
169b).  |   pàtria] Om.: «Et per hoc quod dicitur esse in coelis, non excluditur quin sit ubique et in omnibus 
locis; quamvis enim ubique sit totus essentialiter, praesentialiter et potentialiter, tamen dicit de eo, qui es in 
coelis, ut innuat quod coelestis Pater coelestes vult habere filios» (VCC, 169b).  |  - Diu ... Pare] Cfr. amb 
el text llatí la traducció amb què resol Corella aquest passatge de sant Joan Crisòstom: «et ideo, ut ait 
Chrysostomus, erubescant se terrenis rebus substernere, qui Patrem habent in coelis» (VCC, 169b). El 
passatge referrit pertany en realitat a Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 14 (PG 56, col. 
711).  |  - Y ... paraules] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Item ut orantes coelestia petamus, et 
ut in coelis haereditatem filiorum Dei cogitemus» (VCC, 169b).  |   sua] Om.: «Ita ergo dicitur sanctificari, 
sicut clarificari, et magnificari, non in se, sed in nobis» (VCC, 169b).





vinga, ni que la sua augmente, que és impossible, mas que·s mostre y resplandeixca en 
les sues racionals creatures, a les quals se sguarda que·l loen hi·l glorifiquen.

Diu sant Crisòstom: «És digna cosa que, puys nostre Senyor Déu nos mana que·l 
nomenem pare, primer que de alguna al- {127c} tra cosa lo supliquem de la sua honor, 
laor y glòria; quasi dient: “Senyor, fes-nos gràcia que a lahor tua sia la vida nostra; que 

tots los qui·ns miren lo teu nom glorifiquen.” Axí com aquells qui la bellea del cel 
miren al Senyor qui l’ha fet glorifiquen, axí loem lo Senyor quand mirem la vida de 
algun sant home, en lo qual més que en lo cel se mostra la virtut divina.»

O podem decentment expondre: sia sanctificat lo teu nom que·ns has donat de pare; 
sia santificat, decretat y fermat en nosaltres, que axí persevere nostra vida que no 

perdam per culpa lo nom de fills que tenim per gràcia. Y axí, les nostres obres, per lo 
teu nom santes, la santedat del teu nom testifiquen. Podem encara al prepòsit expondre: 
sia santificat lo teu nom en nosaltres per coneixença de fe verdadera, que axí sant a tu 
stimen los hòmens, que alguna cosa no pensen puga éser santa si tu no la santifiques.

[5. DE  LA SEGONA  PETICIÓ]

Aprés de aquesta petició primera, «Vinga’ns lo teu Regne» és la segona. Lo Regne de 

la tua militant Sgleya vinga en coneixença de tots los hòmens. Il·lumina’ls tu, qui tots 
los hòmens il·lumines, que en la comunió dels sants entren y coneguen la veritat de la 
sancta fe cathòlica.

O podem dir: «Vinga’ns lo teu Regne» per gràcia, per la qual cada dia en los teus 
sants regnes, lançant de les ànimes los diables, qui per vicis y pecats les tenen 

 impossible] imposible B. Seguim V.  |   aquells] aquels B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   santificat] 
sactificat B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   sants] sancts B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. 
Seguim V.

 Vingans ... Regne] Mt 6, 10: Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.

 mas] Om.: «quod sanctitas quae aeternaliter inest» (VCC, 169b).  |   a ... glorifiquen] Cfr. amb el text llatí la 
traducció de Corella, que desdibuixa el verset paulí que incorpora en aquest punt la VCC: «ac primo et 
principaliter quaeratur in operibus humanis, ut secundum Apostolum: Omnia in gloriam Dei faciamus 
[1Co 10, 31]» (VCC, 169b).  |  - Diu ... divina] Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeun, Homilia XIX 
(PG 57, col. 279).  |  - sia ... testifiquen] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: 
«sanctificetur, id est, confirmetur in nobis per perseverantiam et stabilitatem, ne a sanctificatione nominis in 
aliquo discrepemus, sed Patris nomen in nobis tanquam in filiis vita et moribus ostendamus, ut nunquam per 
peccatum a filiationis gratia separemur, vel a nobis gratia separetur filiationis; sed filii tui per gratiam semper 
maneamus, ut vere simus filii tui, quorum tu Pater esse dignaris» (VCC, 169b-170a).  |  - que ... 
santifiques] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «ut tu Deus qui in te sanctus es, sanctus habearis ab 
hominibus, et ita omnibus innotescaris, ut non existiment aliquid sanctius quod magis timeant offendere, et 
quod diligentius studeant honorare» (VCC, 170a).  |  - Il·luminals ... cathòlica] Cfr. la traducció de Corella 
amb el text llatí: «tu qui nunc regnas, semperque regnasti in terris, ab hominibus ignorantibus regnare 
percipiaris et cognoscaris, quibus regnum Dei,  quamvis nunquam discedat de terris, tamen absens est, sicut 
lux praesens abest caecis, et oculos claudentibus» (VCC, 170a).  |  -, lançant ... occupades] Cfr. la traducció 
abreujada de Corella amb el text llatí: «quod sit cum diaboli imperio per extinctionem vitiorum de cordibus 
nostris pulso, tu in nobis per virtutum flagrantiam incipias dominari, ut non regnet diabolus, aut mundus, vel 
carnalis affectus seu ullum peccatum in nobis, sed tu solus sine illis» (VCC, 170a).





occupades; hi vinga’ns aprés lo teu Regne de glòria, del qual als teus fills has fet 
promesa. Al final Juhí, quand vendrà lo teu Regne, sia la tua misericòrdia que pugam en 
ell regnar com a fills nosaltres.

Diu sant Crisòstom: «És a Déu molt accepte y senyal de servent fel y gratíssim no 
curar dels béns de aquesta present vida, ni stimar alguna cosa de aquestes que·ls ulls 

corporals poden veure, mas desijar veure com a fills celestials lo celestial Pare. Y és 
senyal de pura hi neta consciència, de totes les terrenes affections despullada, encesa del 
foch de la amor divina, que les pompes y riquees de aquest món no {127d} la inflen, ni 
les coses adverses la derroquen, ni les pròsperes la eleven; ja quasi en los cels habita, y 
les fluctuacions mundanes no la troben.

»És senyal de gran fidúcia y sancera consciència desijar y sperar que·ns vinga lo 
celestial Regne; hi, puys la oració nostra aquest Regne demana, treballem quand vinga 
siam dignes que en nosaltres se ature.»

És lo Regne de Déu en la Sgleya, en la nostra ànima y en la glòria. Entram en la 
Sgleya per lo sagrament del batisme, entra en la nostra ànima per la gràcia, per la qual 

aprés entram en la glòria.

[6. DE  LA TERCERA  PETICIÓ]

Segueix aprés la petició tercera: «Sia feta la voluntat tua, axí com en lo cel, axí en la 
terra», axí com en los teus elets hi àngels en lo celestial Regne perfetament la tua 
voluntat se acaba, los teus manaments obeheixen, en res del que tu vols no·s 
desconcerten, a tu sens alguna intermissió servint adoren, axí sies obehit tu, Déu, 

Creador y Senyor, per tots los hòmens en la terra.
O podem decentment expondre: sia feta la voluntat tua en los pecadors hòmens, que 

per la terra podem entendre, axí com en los justs y rectes, que no és inconvenient que 
per lo nom del cel sien entesos. Los pecadors coneguen que tu est Déu, creador y 
redemptor nostre, y que sens tu alguna cosa no pot ésser, y tornen a tu per vera 

penitència, perquè dexen per lo cel aquesta stèril terra, dexen les affections terrenes per 

 amor] hamor B. Seguim V.  |   stèril] stèrill B. Seguim V.

- Sia ... terra] Mt 6, 3.

- del ... nosaltres] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «quod praestituto tempore omnibus 
est perfectis, ac Dei filiis generaliter repromissum. Ubi desiderium nostrum ad futurum regnum excitamus, ut 
nobis et ad nos veniat,et in eo regnare mereamur. Nam velimus, nolimus utique adveniet, et utinam paratos 
inveniat!» (VCC, 170a).  |   fluctuacions] Volubilitats, mutabilitats.  |  - És ... ature] La font és, de nou, sant 
Cromazi d’Aquileia, Tractatus in evangelium Matthaei, tractat XIV (PL 20, col. 0360B).  |  - Entram ... 
glòria] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «nec possumus ad Deum venire per gloriam, nisi ipse 
primo veniat ad nos per gratiam» (VCC, 170a).  |   intermissió] Intromissió, interrupció (DCVB, s.v. 
intermissió).  |  -, Los ... sperances] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «ad te, scilicet unum 
Deum et verum, convertantur, et universi non suam, sed tuam faciant voluntatem, ac te credant omnia quae 
videntur vel aspera vel prospera, pro nostris utilitatibus dispensare» (VCC, 170a).





les celestials sperances. Y no prengam maravella que·ls justs «cel» y los pecadors se 
nomenen «terra», que major és la distància dels huns als altres que del cel a la terra, 
perquè diverses affections los porten: los justs eleven desig del celestial Regne, los 
pecadors abaixen desig a les coses terrenes.

Podem encara entendre «sia feta la tua voluntat axí com en lo cel, axí en la terra», que 

axí com lo sperit és prompte, la carn no sia rebetlle; que axí com lo sperit del justificat 
home és obedient als teus preceptes, axí sia obedient la carn al que·l sperit mana; y axí, 
lo sperit y la carn per tot a tu obeheixquen, que amen lo que tu ames, {128a} 
avorreixquen lo que tu no ames y acaben lo que tu manes.

Diu sant Ciprià: «La voluntat de Déu és aquella que Jesús mostrà als hòmens y mès 

en obra: humilitat en la conversació, stabilitat en la fe, modèstia en les paraules, justícia 
en los prohismes, misericòrdia en los pobres, als superiors obediència, no pensar en fer 
injúria y tol·lerar qualsevol dan ab paciència, tenir pau ab tots los hòmens; amar sobre 
totes coses a Déu, qui és nostre Pare, ab temor, que és Déu, creador y senyor nostre; a la 
amor de Jesús no preposar alguna cosa, qui no preposà la sua vida a la amor de 

nosaltres; a la sua creu axí acostar-nos que adversitat ni prosperitat de la sua amor no·ns 
separe. Quand de la honor e glòria del seu nom se parla, sien les nostres paraules en 
confessió de la veritat ab ferma constància; entrem en la batalla en defensió del seu nom 
ab fermetat de victòria; tingam en la mort paciència, la qual nos promet celestial corona. 
Axí, serem cohereus ab Jesús del celestial Regne. En aquestes obres los manaments del 

Senyor se contenen, y la sua voluntat se acaba, axí com en lo cel, axí en la terra.»

[7. DE  LA  QUARTA  PETICIÓ]

Hi seguint les evangèliques paraules, és la petició quarta «Dóna’ns huy lo pa nostre 
de cada dia», entenent en aquesta demanda totes les coses necessàries a la present vida, 
les quals en lo nom del pa se deuen entendre, perquè excel·leix totes les altres coses a la 
vida nostra necessàries.

 prengam] prenguam B. Seguim V.  |  pecadors] peccadors B. Seguim V.  |   nomenen] nomen B. Seguim V.  |  
 pecadors] peccadors B. Seguim V.  |  terrenes] terenes B. Seguim V.  |   rebetlle] rebel·le B. Seguim V.  |   que·l] 
qual B. Seguim V.  |   avorreixquen] avoreixquen B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   Quand] Qnand 
B. Seguim V.  |   defensió] defenció B. Seguim V.

- Dónans ... dia] Mt 6, 11: Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie.

- Diu ... terra] Sant Cebrià de Cartago, Liber de oratione dominica, XV (PL 4, col. 0529B-C).  |  
- justícia ... obediència] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «in factis justitia, in operibus 
misericordia, in moribus disciplina» (VCC, 170b).  |   creador ... nostre] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 
170b).  |   axí ... terra] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 170b).  |  - perquè ... necessàries]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 170b).





Diu sant Agostí: «Pa demana la oració nostra, no carn, no peixos, no alguna cosa 
supèrflua, sinó solament les coses necessàries, les quals en lo nom de pa són enteses.» 
Diu lo Ecclesiàstich: «Lo fonament de la humana vida és pa y aygua.»

No diu «lo meu pa», mas diu «lo pa nostre», perquè algú no s’apropie los béns que 
Déu li acomana. Diu sant Crisòstom: «Totes les coses que Déu nos dóna, no les dóna 

sols a nosaltres, mas als prohismes nostres. Donchs, aquells qui no fan almoyna del que 
tenen, no solament lo seu pa mengen, mas dels pobres.»

Diu sant Gre- {128b} gori: «Demanam al Senyor que·ns done lo pa nostre, perquè no 
és nostre, si ell per la sua liberalitat no fa que sia nostre».

Pregam que·ns done pa de cada dia; no diu de molts anys, ni en grans horons, ni en 

amples cellés y siges, mas de cada dia, per mostrar que no sien sobreabundants les 
solicituts y cures de nostra vida.»

Diu sant Ciril: «Dient que demanem pa cada dia nos mostra que portem honesta 
pobrea. No acostumen los richs demanar pa cada dia, y si·l demanen, menten, mas los 
mendicants y pobres justament lo demanen».

Dóna’ns pa huy en aquest dia, quasi dient: «No·l podem haver sinó de les liberals 
mans tues.» Y axí, lo cristià, quand seu a la taula, deu pendre la vianda com si de la mà 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   no] om. B. Seguim V.  |  
 solicituts] solicitus B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   liberals] liberalts B. Seguim V.

 Lo ... aygua] Sir 29, 28: Initium vitae hominis, aqua et panis, et vestimentum, et domus protegens 
turpitudinem.

- Diu ... enteses] En realitat, el passatge que es pot atribuir a sant Agustí és el que precedeix aquest 
fragment, i que el traductor valencià omet. Cfr. amb el text llatí: «Unde Augustinus: “Sic ergo hic 
sufficientiam petimus a parte quae excellit, id est nomine panis totam significantes.” Panem ergo dicit, non 
carnes, non pisces, id est non aliquod superfluum, sed tantum quod est naturae necessarium, quod bene 
significatur per panem» (VCC, 170b). La citació augustiniana prové de les Epistolae secundum ordinem 
temporum nunc primum dispositae, et quatuor in classes digestae, classis tertia, epístola CXXX, c.XI (PL 33, 
col. 0502).  |  - Diu ... pobres] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet la part final d’aquest 
passatge atribuït a Joan Crisòstom: «secundum Chrysostomum, omnia quae nobis dat Deus, sive orantibus, 
sive militantibus, non solum nobis dat; sed etiam aliis per nos, ut de eo quod accepimus a Deo, partem 
impotentibus faciamus. Qui ergo de laboribus suis indigentibus non praestat, non tantum panem suum, sed 
etiam alienum manducat. Et qui de justitia panem acquisitum manducat, suum panem manducat, qui autem 
cum peccato, alienum, nam illi Deus dat panem, qui cum justitia praeparat, diabolus autem ei qui praeparat 
cum peccato» (VCC, 170b). La font del fragment és en realitat pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in 
Matthaeum, 14 (PG 56, cols. 713-714).  |  - Diu ... nostre2] Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix 
Corella d’aquest passatge de sant Gregori Magne, Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, l.XXIV, 
c.VII (PL 76, col. 0293B): «Secundum Gregorium, nostrum hunc panem dicimus, et tamen ut detur oramus: 
Dei enim est ex munere, quia ab illo datur et noster fit ex perceptione, cum accipitur» (VCC, 170b).  |  
- Pregam ... vida] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet en l’última part del passatge el 
verset de Mt 6, 11, i el reserva per a introduir-lo posteriorment (veg. p 649,11-12): «Dicit autem quotidianum, 
non  annuum, vel ad plures annos provisum, et in horreis reservatum, quem Matthaeus dicit 
supersubstantialem, id est superadditum substantiae et substentationem» (VCC, 170b).  |  - Diu ... 
demanen] Cfr. amb el text llatí la traducció amb què resol Corella aquest passatge de sant Ciril d’Alexandria: 
«Et, secundum Cyrillum, ex eo etiam quod quotidianum alimentum jussit quaerere, videtur quod nihil 
concedat eos habere, sed magis honestam colere paupertatem. Non enim est habentium panem petere, sed 
oppressorum penuria» (VCC, 170b). El passatge, la font del qual no hem pogut identificar, és aplegat en la 
Catena aurea en Lc 11, 1-4.





del Senyor la prenia. Diu lo psalmista: «A tota carn dóna vianda.» Dóna’ns pa que al 
present dia baste, que no sabem si fins a demà se allargarà la nostra vida, y per ço no 
volem que la solicitud nostra se allargue.

O, verdadera sapiència! O, divina providència, que·ns mostra que solament demanem 
pa, y per a hun dia! Aquesta justa demanda tota cupiditat y avarícia bandeja, y la 

incertitud de la vida nostra declara.
O podem decentment expondre: dóna’ns lo pa nostre de cada dia, que són los teus 

divinals preceptes, que a la nostra ànima donen vida, en los quals és mester pensem 
cada dia. Y tu, Senyor, parlant d’ells nos manes que cerquem vianda que no pereixca 
ni·s puga perdre.

Diu sant Matheu: «Dóna’ns lo sobresubstancial pa nostre», perquè lo pa y qualsevol 
vianda se ajusta sobre la nostra corporal substància perquè la augmente y la sostente.

O podem entendre de aquell pa qui és devallat del cel en la terra, lo qual prenem en lo 
sagrament inefable de la eucharistia. És aquest pa sobre totes les substàncies angèliques 
y humanes, lo qual nos dóna spiritual vida; y cada dia, per nosaltres y per ells, los 

sacerdots lo prenen, y axí pregam que·l nos done tant com peregrinam en aquesta mísera 
vall, exellats per lo pecat de nostre primer pare.

Podem encara de tres altres pans ex- {128c} pondre: de pa de verdadera y sana 
intel·ligència, de pa de làgremes de penitència, de pa de gloriosa y perfeta suficiència. 
Del primer diu lo psalmista: «Ha-li donat a menjar pa de vida y de intel·ligència»; del 

 demà] demana B. Seguim V.  |   O] Ho B. Seguim V.  |   cerquem] cerquen B. Seguim V.  |   sant] sanct B. 
Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.

 A ... vianda] Sl 135, 25: Qui dat escam omni carni, quoniam in aeternum misericordia ejus. Psalteri: « Qui 
dóna vianda a tota carn» (López Quiles 1985: 140).  |  - cerquem ... perdre] Jn 6, 27: Operamini non cibum, 
qui perit, sed qui permanet in vitam aeternam, quem Filius hominis dabit vobis. Hunc enim Pater signavit 
Deus.  |   Dónans ... nostre] Mt 6, 11: Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie.  |   Del ... 
intel·ligència] En realitat no prové dels Sl, sinó de Sir 15, 3: Cibabit illum pane vitae et intellectus, et aqua 
sapientiae salutaris potabit illum: et firmabitur in illo, et non flectetur.

 que ... vida] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 170b).  |   perdre] Om.: «Quotidianus dicitur iste panis, quamdiu 
durat haec vita temporalis. Dictum est autem, da nobis hodie, quod intelligitur pro toto tempore hujus vitae 
humanae; in futura enim eis qui hic meruerunt non auferetur, quia cibo spirituali in aeternum saturabuntur» 
(VCC, 171a).  |  - Diu ... sostente]  Corella tradueix en aquest punt el verset de Mt 6, 11 que havia omés 
adés (veg. nota p. 648,10-12), possiblement perquè guarda més relació amb el passatge que segueix a 
continuació, que parla del pa eucarístic.  |  - O ... pare] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text 
llatí: «Vel panem nostrum quotidianum da nobis hodie, id est panem sacramentalem et vivum qui de coelo 
descendit, qui est supersubstantialis, id est super omnes substantias et universam superat creaturam, qui panis 
noster est in altari et quotidie offertur pro salute fidelium, qui reficit animam naturam corporis 
transcendentem, quo quotidie ad roborandum nos indigemus, quia quotidie labimur, et ad lapsum proni 
sumus. Qui etiam vocatur quotidianus, quia quotidie ipsum sumimus per ministros Ecclesiae, qui hoc 
sacramentum percipiunt pro se, et pro tota communitate» (VCC, 171a).  |   pare] Corella omet a continuació 
aquest passatge atribuït a sant Joan Crisòstom: «Unde Chrysostomus: “Non immerito semper orare debemus 
ut hunc panem coelestem quotidie mereamur accipere, ne aliquo interveniente peccato, a corpore Domini 
separemur”» (VCC, 171a). La font del passatge és en realitat Cromazi d’Aquileia, Tractatus in evangelium 
Matthaei, tractat XIV (PL 20, col. o361B-C).  |  - de2 ... suficiència] Cfr. la traducció de Corella amb el 
text llatí: «doctrinali seu intelligentiae, luctuali seu moestitiae, et coelesti seu gloriae» (VCC, 171a). Notem el 
recurs de la rima usat per Corella dota la sèrie d’un caràcter proverbial.





segon diu: «Donaràs a nosaltres pa de làgremes»; del terç diu: «Benaventurats són los 
qui mengen pa en lo celestial Regne.» Y mèritament se diu pa aquella fruhyció 
benaventurada, la qual sacia y perfetament contenta lo desig de aquells qui la miren, 
segons aquell parlar del psalmista: «Seré fart com veuré la tua glòria.»

[8. DE  LA CINQUENA PETICIÓ]

Y, seguint les paraules del sagrat evangeli, és la cinquena demanda: «Dexa’ns los 

deutes nostres», los pecats nostres, los quals deutors no instruheixen hi·ns obliguen a 
pena satisfactòria en aquesta vida, o en lo purgatori, o en los infernals carçres. Dexa’ns 
los pecats nostres que havem comés contra la magestat tua, contra nostres prohismes y 
contra nosaltres. Dexa’ns los pecats que havem comés contra tu, Pare, contra·l Fill, 
contra·l Sperit Sant, hun Déu, una deïtat, una indivídua essència. Dexa’ns los peccats 

nostres que havem comés en lo cor, en la boca y en les obres.
Diu sant Cebrià: «No·s glorie algun que stà sens culpa, y en major culpa caygua, y 

finalment se perda. Aquesta oració del Senyor nos mostra que pecam cada dia, pregant 
cada dia que nostres peccats nos dexe.»

Dexa’ns, Senyor, los nostres deutes, axí com nosaltres dexam als deutors nostres. 

Condició y pacte davant nos proposa: que si volem que·ls nostres pecats nos dexe, 
dexem als nostres deutors les nostres offenses.

Diu sant Gregori: «Aquell qui mostrant-nos pregar per nostres culpes nos promet 
paternal misericòrdia, hun pacte, una condició, una ley nos hi ajusta: que axí demanem 
que nostres culpes nos perdone, com als nostres deutors perdonam nosaltres.»

 pecats] peccats B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   essència] essènsia B. Seguim V.  |  peccats] 
pecats B. Seguim V.  |   proposa] preposa V. Preferim B. Cfr. amb el text llatí: «Ecce regula nobis proposita» 
(VCC, 171a).  |  pecats] peccats B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

 Donaràs ... làgremes] Sl 79, 6: Cibabis nos pane lacrimarum, et potum dabis nobis in lacrimis in mensura? 
Psalteri: «Pàxer-nos has de pa de làgremes, e donar-nos has a beure en làgremes en mesura de nostres 
peccats?» (López Quiles 1985: 95).  |  1-2 Benaventurats ... Regne] Lc 14, 15: Haec cum audisset quidam de simul 
discumbentibus, dixit illi: Beatus qui manducabit panem in regno Dei.  |   Seré ... glòria] Sl 16, 15: Ego autem in 
justitia apparebo conspectui tuo; satiabor cum apparuerit gloria tua. Psalteri: Però yo en la veritat de 
justícia comparré al teu conspecte; seré fart e content com me haurà apparegut la tua glòria» (López 
Quiles 1985: 44).  |  - Dexans ... nostres1] Mt 6, 12: et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris.

 hun ... essència] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 171a).  |  - Diu ... dexe] Sant Cebrià de Cartago, Liber de 
oratione dominica, XXII (PL 4, col. 0534C).  |  - Diu ... nosaltres] Cfr. amb el text llatí la traducció 
amplificada que Corella ofereix d’aquest passatge de sant Gregori Magne, Moralium libri, sive expositio in 
librum b. Job, pars secunda, l.X, c.XV (PL 75, col. 0938A): «ut secundum Gregorium, bonum quod a Deo 
compuncti petimus, hoc ipsum primo proximo conversi faciamus» (VCC, 171a).  |   nosaltres] A continuació, 
Corella omet el passatge següent de sant Cebrià de Cartago, Liber de oratione dominica, XXII-XXIII (PL 4, 
col. 0535A): «Unde idem Cyprianus: “Qui ergo pro peccatis orare nos docuit, paternam misericordiam 
promisit, sed plane addidit legem, certa conditione nos constringens ut sic nobis debitum dimitti postulemus, 
secundum quod et nosipsi debitoribus nostris dimittimus”» (VCC, 171a).





Diu sant Crisòstom: «No diu que ell primer los nostres peccats nos dexe, y aprés 
que·ls dexem nosaltres. Sabia lo Senyor que·ls hòmens són falsiosos, y que, atesa 
remissió de les culpes, {128d} ells no les dexarien als seus prohismes; per ço la divina 
misericòrdia clarament los declara lo pacte: que axí·ls dexa les offenses com ells als 
seus deutors les dexen.»

Diu sant Cebrià: «Gran és l’amor que devem tenir als qui·ns fan injúries, que si volem 
són causa que de tots nostres pecats, per grans que sien, atengam misericòrdia. Poques 
són les ofenses que en nosaltres executem, y són molt grans les nostres contra la 
magestat divina: per mínima cosa atenyem infinit premi.»

Però, què diem de aquell qui no·t vol satisfer lo dan de la injúria, ni demanar-te 

vènia? Fàcilment podem respondre que aquells que han votat viure en religiosa y perfeta 
vida, la ranquor y lo dan y la pena de la injúria tot ho deuen remetre, encara que 
l’injuriant no u demane, perquè són tenguts de servar no solament los manamets, mas 
los consells evangèlichs.

Però los altres, que sots los manaments la comuna cristiana vida porten, són tenguts 

dexar la ira y oy contra·l prohisme, car tots som tenguts que en amor y en caritat amem 
tots los hòmens. Però justament y per justícia poden perseguir lo dan de la injúria, axí en 

 sant] sanct B. Seguim V.  |  peccats] pecats B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   tots] totes V. Seguim 
B.  |   ofenses] ofences B. Seguim V.  |   amem] amen B. Seguim V.  |   perseguir] proseguir B. Seguim V.

- Diu ... dexen] El passatge pertany en realitat a Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 14 
(PG 56, col. 715).  |  - per ... dexen] Cfr. amb el text llatí: «ideo sic dicit ut prius dimittamus, et postea 
petamus dimissionem» (VCC, 171a).  |  - Diu ... premi] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text 
llatí: «Et iterum: “Haec igitur animadvertentes grates agendae sunt debitoribus nostris, fiunt enim nobis, si 
sapimus, causa indulgentiae maximae, et pauca exhibentes plurima recipiemus. Nam et nos multa debemus et 
magna debita Domino, quorum si minimam partem a nobis vellet exigere, jam perissemus” haec 
Chrysostomus» (VCC, 171a). Aquest passatge, que el traductor valencià atribueix a sant Cebrià de Cartago, 
pertany en realitat a sant Joan Crisòstom, com bé indica en aquest punt el text llatí. Per bé que no hem pogut 
localitzar-lo en cap obra concreta, el passatge consta, atribuït al patriarca de Constantinoble, en la Catena 
aurea sobre Lc 11, 4, que l’incorpora probablement a partir de la Catena Graeca.  |  - Fàcilment ... 
evangèlichs] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Sane distinguendum est: is enim qui 
viam perfectionis arripuit, debet etiam non petenti veniam omnimodis indulgere, non solum rancorem animi 
dimittendo, sed sine satisfactione injuriarum, sine restitutione rerum, sine interventu precum, omnia dimittere, 
et ex puro corde diligere, et ad hoc tenentur perfecti, quia sic consilium est» (VCC, 171a-b).  |  -, Però ... 
guarda] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que abreuja també en aquest punt: «qui vero nondum 
perfectionis votum assumpsit, tenetur quidem rancorem animi dimittere, ut nec malum inimici velit augeri, 
nec bonum ejus minui, sed quod in eum deliquit, aliqualiter satisfieri; et ad hoc tenentur omnes, quia sic  
praeceptum est. Remissio ergo offensae est de necessitate, quia homo tenetur esse in charitate et omnes 
diligere; sed remissio injuriae non est necessitatis, sed supererogationis. Sicut enim pecuniam ablatam non 
tenetur quis auferenti dimittere, sed potest eam repetere; sic pro injuria sibi illata potest recompensationem 
per emendam petere, secundum ordinem justitiae» (VCC, 171b).





la pecúnia com per la honor y bona fama, la qual no fa mal cascun cristià qui 
honestament la guarda.

Diu sant Crisòstom: «Quand té en oy lo Senyor l’oy del prohisme, que·ls nostres 
peccats ab tal pacte perdona: que als nostres deutors dexem les nostres ofenses.»

Diu sanct Ancelm: «No haureu indulgència si primer no la donau vosaltres.»

Diu Sèneca: «A tu mateix nunqua perdona, y tostemps te castiga, y perdona a tos 
prohismes.»

[9. DE  LA SISENA PETICIÓ]

La sexta demanda segueix la evangèlica letra, dient: «No·ns permetes en temptació 
caure»: de la carn, que per voluptat no·ns absorbeixca; del món, per cupiditat no·ns 
creme; del diable, que per iniquitat no·ns perda. Dos maneres de temptació nos mostra 

la Scriptura Sacra. La una de provació, que·l Senyor nos tempta, no perquè ell comence 
saber en nosaltres lo que eternament sabia, mas perquè u faça conéxer als {129a} altres 
hi al mateix a qui tempta, que si ans no·s conexia, se conega. És altra temptació de 
engan induhint a culpa, y de aquesta lo Senyor no tempta, mas tempta la carn ab coses 
delitables, lo món ab coses vanes, lo diable ab maldats iniques.

De aquestes temptacions lo Senyor no·ns tempta, mas permet que siam temptats 
nosaltres per diverses però justes causes. Prega, donchs, la oració nostra, dient: «No 
permetes, Senyor, que sia major la temptació del que podem sostenir nosaltres. Previnga 
la tua gràcia lo nostre caure, hi si jahem cayguts en terra, leve’ns la tua mà poderosa, hi 
sia ab nosaltres en la luyta, perquè no tornem a caure. Hi si permets, Senyor, que·ls 

 qui] que B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   peccats] pecats B. Seguim V.  |  ofenses] offenses B. 
Seguim V.  |   eternament] eterment B. Seguim V.  |   maldats] maldas B. Seguim V.  |   temptació] temtaci B. 
Seguim V.

- No·ns ... caure] Mt 6, 13: Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

 guarda] El traductor valencià omet a continuació aquest passatge de la VCC, que integra dos fragments 
patrístics de sant Agustí i de sant Jeroni: «Nam secundum Augustinum, non loquitur de debito pecuniae sive 
justitiae exigendae, sed rancoris et inimicitiae non reinferendae. Quia vero sunt culpae, in quibus culpa est 
vindictam relaxare; et si peccatum in nos teneamur dimittere, peccatum tamen in Deum, et peccatum in 
proximum debemus punire. Unde Hieronymus: “Si peccaverit in nos frater noster, et in qualibet causa nos 
laeserit, dimittendi habemus potestatem, imo necessitatem; si autem in Deum quis peccaverit, non est nostri 
arbitrii. Nos e contrario in Dei injuria benigni sumus, in nostris contumeliis exercemus odia” haec 
Hieronymus. Qui ergo laborat odio vel invidia gravatur magis hac oratione quam juvetur ea. Tale enim est ac 
si dicat: noli mihi dimittere peccata mea, quia nec ego volo aliis dimittere sua» (VCC, 171b). Els passatges 
omesos pertanyen, respectivament, a sant Agustí, Se sermone Domini in monte, l.II, c.VIII (PL 34, cols. 1281-
1282) i a sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.III, c.XXVIII 
(PL 26, col. 0131A-B).  |  - Diu ... ofenses] Cfr. amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest 
passatge a sant Joan Crisòstom: «Ecce quantum detestetur Dominus fraternum odium, cum ita conditionaliter 
et non aliter dimittat peccatum, si scilicet fratri dimiserimus» (VCC, 171b).  |   Diu ... vosaltres] Sant Anselm de 
Canterbury, Exhortatio ad contemptum temporalium et desiderium aeternorum (PL, col. 158, 0682B).  |  
- Diu ... prohismes] El fragment prové en realitat del tractat Formulae vitae honestae, V, 111, conegut 
popularment com De moribus, de sant Martí de Braga, atribuït a Sèneca. Veg. nota p. 607,3-4.





nostres sentiments a pecar nos conviden, no permetes que la nostra voluntat hi consenta, 
que no acabem de caure, encara que·ls peus de nostres humanes affections alleneguen.»

Permet lo Senyor per la sua justícia que les temptacions nos derroquen hi caygam en 
greus culpes. Axí diem que havia endurat lo cor al rey de Egipte, que·ls seus demèrits 
merexien que fos destituhit de la sua gràcia. Hi açò entén a dir la Scriptura Sacra, dient 

que·l Senyor feya dura la sua pensa. Diu sanct Cibrià: «En aquesta demanda clarament 
podem apendre que no pot res en nosaltres lo diable, sinó permetent-ho la divina 
justícia.»

Pregam la divina clemència que en temptació no·ns dexe caure, que la temptació 
no·ns derroque. Aquesta oració no demana que·ls enemichs no·ns tempten, mas que 

temptant no·ns derroquen: molts sants, per ésser temptats, a gran perfectió de virtut 
pugen. Però és la nostra demanda que tenint coneixença de la fragilitat nostra no 
confiem gens de nostra força que pugam vençre, mas que ab profunde humilitat 
recorregam a la divina clemència.

 diem] dien B. Seguim V.  |   clemència] clemèntia B. Seguim V.  |   no·ns] no·s B. Seguim V.  |   coneixença] 
conexença B. Seguim V.  |   confiem] confien B. Seguim V.

 encara ... alleneguen] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 171b); és a dir, encara que les afeccions humanes ens 
facen esvarar o relliscar (DCVB, s.v. allenegar).  |  - Permet ... culpes] Cfr. la traducció de Corella amb el 
text llatí: «Causaliter quidem efficiendo Deus per seipsum non inducit, sed permissive et deserendo patitur 
induci eum quem suo auxilio deserit» (VCC, 171b).  |  - Axí ... pensa] Cfr. amb el text llatí la traducció de 
Corella, que explica en glossa el sentit que té Ex 10, 20; 10,27, i omet Am 3, 6: «sicut cor Pharaonis induravit 
[Ex 10, 20; 10, 27], id est, indurari permisit, et sicut dicitur quod non est malum in civitate quod Dominus 
non facit [Am 3, 6], id est quod fieri non permittat» (VCC, 171b).  |   endurat] Endurit (DCVB, s.v. endurar).  |  
- Diu ... justícia] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que elabora Corella per a aquest passatge de 
sant Cebrià de Cartago, Liber de oratione dominica, XXV (PL 4, col. 0536C): «Ubi Cyprianus: “Quia in parte 
ostenditur contra nos nihil adversarium posse, nisi Deus ante permiserit, ut omnis timor noster et devotio 
convertatur in Deum”» (VCC, 171b-172a).  |   justícia] Om.: «Aliud est in tentationem duci et aliud induci: in 
tentationem enim ducitur qui a tentatione pulsatur, sed non dejicitur; in tentationem inducitur qui tentationi 
succumbit, et ab ea separatur. Induci enim est intus duci, et succumbere» (VCC, 172a).  |  - Pregam ... 
clemència] Cfr. amb el text llatí la versió de Corella, que s’allunya de la traducció literal: «Ostendit ergo non 
id a nobis orandum esse ut non tentemur, quia tentari non est malum, sed magis utile, et ad virtutis exercitium 
quando viriliter resistitur, nam sine tentatione nemo potest probatus esse, sive sibiipsi, sive  alii; sed ne deserti 
ejus adjutorio per blanda vel aspera in tentationem per consensum inducamur, ne alicui tentationi vel 
consentiamus decepti, vel cedamus afflicti, et sic ab ea devincamur, a Deo deserti» (VCC, 172a).  |  
 clemència] El traductor valencià omet la part final d’aquest apartat, que insisteix en la necessitat de la 
temptació com a prova i estímul per a l’exercici espiritual, a partir de diversos fragments patrístics manllevats 
de sant Agustí i sant Cebrià: «Sed qui blandis non decipitur, etiam asperis non dejicitur; quia ut dicit 
Augustinus, “nemo frangitur rerum adversarum molestia, qui prosperarum delectatione non capitur”. Et 
iterum: “Primo itaque vitandae sunt delectationes, postea dolores. Quomodo enim superare potest mundum 
saevientem, qui non potest blandientem?” Sic ergo Dominus voluit nos ad se in tentationibus recurrere et non 
de nobis praesumere. Unde idem Augustinus: “Voluit ergo Deus a se posci, ne inferamur in tentationem, quod 
poterat nobis etiam non orantibus dare, quia voluit nos admoneri a quo haec beneficia accipiamus”. In quo ut 
dicit Cyprianus, admonemur infirmitatis et imbecillitatis nostrae, ne quis se insolenter extollat, ut dum 
praecedit humilis et submissa confessio, et datur totum Deo quidquid suppliciter petitur, ipsius pietate 
praestetur» (VCC, 172a). Els fragments de sant Agustí reportats en aquest passatge provenen, respectivament, 
de les obres De sermone Domini in monte, l.II, c.IX (PL 34, col. 1284); Sermones ad populum, Classis III: De 
sanctis, sermó CCCXXXV: In Natali Martyrum, c.I (PL 39, col. 1470); i De dono perseverantiae, c.VII (PL 
45, cols. 1001-1002). D’altra banda, la citació de sant Cebrià de Cartago està pouada del Liber de oratione 
dominica, XXVI (PL 4, col. 0537B); el fragment és reportat per sant Agustí en diverses obres, entre d’altres, 
en la ja esmentada De dono perseverantiae, c.VI (PL 45, cols. 1000-1001).





[10. DE  LA SETENA PETICIÓ]

Aprés de aquesta sisena demanda, la setena y última comença: «Senyor, de mal nos 
delliura»: del general mal {129b} que prenem en nostra naixença, del mal que y ajustam 
per nostres culpes, del mal que justament mereixen nostres delictes, del mal que nostres 
enemichs visibles e invisibles nos procuren, del mal passat, present hi que per venir 
spera. Delliura’ns, benigne Senyor hi Pare, que si per nostres culpes havem offés la 

magestat tua, dóna’ns, piadós Senyor, vènia hi gràcia que més no la pugam offendre.

[11. DE  LA CONCLUSIÓ DEL  PARENOSTRE  AMB  LA FÓRMULA  «AMÉN»]

Aquestes set demandes ab aquest mot, amén, se cloen, acaben hi·s tanquen, que vol 
dir: «sien ohides les nostres pregàries.» Vol dir amén lo desig que té aquell qui prega 
que la sua oració sia a la divina magestat accepta. Aquest vocable, amén, ohí sant Johan 
en lo Apocalipsi axí com lo al·leluya, que àngels lo cantaven, hi no és stat algú que 

l’haja gosat trelladar en alguna altra lengua, per reverència del Senyor, que molt sovint 
la sua deífica boca en lo sagrat evangeli per confermació de veritat lo nomena, hi axí 
roman en lo mateix hebraich lenguatge.

Té aquesta propietat aquest vocable: que fa verdaderes o desija que sien verdaderes 
les paraules que acompanya. Si stà en lo principi, axí com en los sagrats evangelis, 

dient: «Amén, amén dich a vosaltres», afferma hi verifica la veritat que parla; si stà en la 
fi, axí com en les oracions nostres, desiga hi supplica que ab effecte y veritat atengam la 
fi de nostres pregàries, hi axí en lo psalmista, quand lo psalm acaba. «Amén, amén» ha 
posat sant Jerònim «fiat, fiat», que vol dir «sia fet, sia fet».

 oració] oracia B. Seguim V.  |  sant] sanct B. Seguim V.

- Senyor ... delliura] Mt 6, 13.

- Senyor ... spera] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Sed libera nos a malo, scilicet 
omni, vel innato quod contrahimus, scilicet originali; vel adjecto quod committimus, scilicet actuali; vel 
inflicto quod sustinemus, scilicet poenali, id est poena consequenti. Vel a malo omni, visibili et invisibili, id 
est culpae et poenae; vel a malo omni, scilicet praeterito, praesenti, et futuro» (VCC, 172a).  |  - Delliurans ... 
offendre] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb què resol Corella aquest passatge de la VCC: «Et 
notandum quod haec petitio non intelligitur de malo culpae jam perpetratae, quia tunc coincideret cum quinta 
petitione: sed culpae instantis perpetrari possibilis, a quo malo liberari nos petimus, ne videlicet peccemus.  
Item non intelligitur de malo poenae futurae, quia tunc coincideret haec petitio cum secunda, sed poenae 
praesentis in quantum est nobis causa et occasio ruinae. Potest etiam accipi de malo poenae futurae, ita quod 
petamus sic nos liberari a malo praesenti, ut non incurramus malum poenae futurae. Et ab omnibus praedictis 
petimus liberari, orantes, et loquentes in persona Ecclesiae. Sed qui vult a malis liberari, studeat malis 
proximis compati, quia qui vult impetrare misericordiam a Deo, necesse est ut exhibeat eam proximo» (VCC, 
172a).  |   lenguatge] Om.: «Sic mansit et non est interpretatum, ut honorem haberet velamento secreti; non ut 
esset negatum, sed ne vilesceret nudatum» (VCC, 172a).  |  - Té ... fet2] Cfr. amb el text llatí la traducció 
de Corella, que segueix la VCC reordenant i modificant part del contingut: «Ponitur autem quandoque 
nominaliter, ut in Apocalypsi, ubi dicitur: Haec dicit Amen, id est Veritas [Ap 3, 14]; quandoque verbaliter, ut 
ubicumque in Psalmista dicitur: Fiat fiat [Sl, passim], idem est quod: Amen amen, et sic ponitur in fine 
orationum, ut hic; quandoque autem adverbialiter, ut in Evangelio ubicunque dicitur: Amen dico vobis [Ev., 
passim], id est vere et fideliter» (VCC, 172a-b).





Té aquest vocable, amén, en la fi de la oració tres maneres de efficàcia: la primera, 
que sagella y clou les oracions nostres, axí com la signatura y sagell la epístola y 
qualsevol scriptura. Segonament, recol·legex la intenció y devoció nostra: dient «amén» 
quasi sumam totes les precedents paraules, y lo que avem pasat sens atenció per 
fragilitat nostra, dient «amén» ho recol·legim en una breu suma. Terça- {129c} ment, 

declara lo nostre desig y affectió devota, per la qual mereixem impetrar lo que demanen 
nostres pregàries. Diu Rabanus: «Dient lo Senyor en la fi de la oració que·ns mostra 
“amén”, conclou, signa y sagella, y promet acabar les nostres justes demandes.»

O, Senyor, molt és poch que yo diga amén, que vol dir «sia fet», desijant que·s faça, 
si tu no dius amén manant que axí sia! O, paraula magnífica y de gran efficàcia! En 

aquesta paraula tu, Senyor, has creat totes les creatures; tu diguist: «sia fet» y foren 
creades. Y en aquesta paraula te ha plagut que sien recreades y natura humana perduda 
sia reparada, dient aquella plena de gràcia, Verge donzella, al teu embaxador àngel: «Sia 
fet a mi segons la tua paraula.» O, paraula salutífera, paraula potentíssima, paraula de 
virtut admirable! O, Senyor Jesús, Paraula eterna! Acaba tu, potentíssim, en mi la oració 

que tu m’has mostrada; tu l’às mesa en les mies orelles, tu has fet que·ls meus labis la 
pronuncien; fes que sia a tu, Senyor, accepta. Digues amén, digues que sia fet, axí com 
diguist a la perseverant cananea.

 recol·legim] recol·ligim B. Seguim V.  |   dir] din B. Seguim V.  |   creat] criat B. Seguim V.  |   embaxador] 
enbaxudor B. Seguim V.

- Sia ... paraula1] Lc 1, 38: Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum. Et 
discessit ab illa angelus.

- la3 ... scriptura] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a sant Jeroni, 
Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I, c.VI (PL 26, c0l. 0043C): «Nam 
concludit orationem, quia secundum Hieronymum, est orationis signaculum, ut sicut per sigillum clauditur 
scriptura, sic per amen clauditur oratio» (VCC, 172b). La comparació amb el segell que es fa servir per tancar 
i autentificar un escrit no consta en l’obra de sant Jeroni; veg. aquest motiu, expressant diferentment, en sant 
Martí de Lleó, Sermonum liber, sermó XXIX: In rogationibus (PL 208, col. 1079A): «Amen igitur, ut 
supradictum est, hujus Dominicae orationis signaculum est; sicut sigillum confirmatio est alicujus edicti».  |  
- Diu ... demandes] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb què resol Corella aquest passatge de 
Raban Maur, Commentariorum in Matthaeum libri octo, l.II, c.VI (PL 107, cols. 0923A-B): «Unde Rabanus: 
“Per hoc quod Dominus dixerat amen, signat indubitanter illis a Domino conferri omnia quae rite postulant, 
qui conditionis additae servare pactum non negligunt, quae quidem conditio est dimittere debitoribus nostris, 
de qua dictum est” haec Rabanus» (VCC, 172b).  |  - En ... creatures] Cfr. amb el text llatí: «hoc enim verbo 
tu, Pater summe in Principio, id est in Verbo tuo coaeterna omnia creasti» (VCC, 172b).  |  - Digues ... 
cananea] Al·lusió a les paraules que va formular Jesús en obrar la curació de la filla d’una cananea, que estava 
endimoniada, segons relaten Mt 15, 21-28 i Mc 7, 24-30.  |   cananea] Corella omet la frase que tanca aquest 
apartat: «O dulcis amor Jesu, o dulcis veritas, o dulce amen, o dulce verbum fiat; fiat mihi secundum verbum 
tuum, fiat amen» (VCC, 172b); i, a continuació, el text íntegre de l’apartat següent, que constitueix el 
subcapítol dotzé de l’ed. Rigollot («Petitiones a Luca omissae»), en què es concorden les peticions que 
figuren en l’oració del parenostre de sant Mateu (ja exposades) i de sant Lluc: «Et sciendum quod Lucas 
omittit duas petitiones orationis Dominicae, scilicet tertiam et septimam, quia tertia continetur in duabus 
praecedentibus, et septima in sexta. In sanctificatione enim animae quae petitur in prima, et in resurrectione 
carnis quae petitur in secunda, impletur divina voluntas quae petitur in tertia. Vel si gloriam Dei principaliter 
quaeramus, et participationem regni ejus, quae continentur in duabus primis petitionibus, bene voluntatem 
ejus facimus, et ejus voluntas impletur in nobis; quod continetur in tertia, quia ad hoc praecipue voluntas Dei 
tendit, ut ejus sanctitatem cognoscamus et cum ipso regnemus. Similiter septima continetur in sexta, ut sciat 
unusquisque se liberari a malo, cum non inducitur in tentationem. Si enim in tentationem non inducimur ei 





[12. COM EL  SENYOR  MOSTRA EN  LA  SEUA ORACIÓ  LA  NECESSITAT 
ESSENCIAL  DE  PERDONAR]

Diu sant Agostí: «No devem passar ab negligència lo pacte que fem ab la divina 
misericòrdia en aquesta oració que·l Senyor nos mostra, dient: “Dexa’ns los nostres 
deutes, axí com los dexam nosaltres”, y de tota la oració perdem lo fruyt, si rompem lo 
pacte.»

Diu lo Senyor: «Si dexau los pecats als hòmens, dexar-vos-ha lo vostre celestial Pare 

los vostres, però si vosaltres no·ls dexau als hòmens, ni vostre Pare celestial los dexarà a 
vosaltres.» Diu «los pecats vostres», que açò és propi dels hòmens: peccats, culpes, 
iniquitats y delictes; açò podem fer nosaltres, e no algun bé sens la divina gràcia. Atén, 
cristià, considera y mira la ley que·l Senyor te dóna: si dexes serà’t dexat, si no dexes 
no·t serà dexat.

Diu sanct Cebrià: «No tens en lo jorn del Juhí alguna excusa: la tua sentència te jutja; 
segons que hauràs dexat als teus prohismes te seran dexades les tues culpes.»

Diu sanct Crisòstom: «Aprés que·l Senyor la {129d} sua oració ha promulgada, par 
que de algun altre manament no·s recorda, sinó que dexem les nostres injúries, perquè 

 devem] deuen B. Seguim V.  |   celestial] relestial V. Seguim B.  |   dels] de les V. Seguim B.  |  peccats] pecats B. 
Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |  jutja] jutga B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   perquè] par 
que V. Seguim B, atenent al text llatí: «futurumque de nobis in nostra est potestate judicium» (VCC, 173a).

- Dexans ... nosaltres] Mt 6, 12.  |  - Si ... vosaltres] Mt 6, 14-15: Si enim dimiseritis hominibus peccata 
eorum: dimittet et vobis Pater vester caelestis delicta vestra. Si autem non dimiseritis hominibus: nec Pater 
vester dimittet vobis peccata vestra.

succumbendo, sed magis praevalemus resistendo, bene liberamur a malo. Et sic quod Matthaeus dicit 
explicite, Lucas complectitur implicite» (VCC, 172b). Com a conseqüència d’aquesta omissió,  la numeració 
de l’apartat següent difereix respecte de la que presenta en l’ed. Rigollot.
- Diu ... pacte] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant 
Agustí, De sermone Domini in monte, l.II, c.XI (PL 34, col. 1287): «Ut autem dicit Augustinus: “Non 
negligenter praetereundum est, quod ex omnibus his sententiis quibus nos Dominus orare praecepit, eam 
potissimum commendandam esse judicavit, quae pertinet ad remissionem peccatorum, in qua nos 
misericordes esse voluit, quod unum est consilium miserias evadendi. In nulla enim sententia sic oramus, ut 
quasi paciscamur cum eo. Dicimus enim: Dimitte nobis, sicut et nos dimittimus; in qua pactione si mentimur, 
totius orationis nullus est fructus” haec Augustinus» (VCC, 172b-173a).  |  - Diu ... vosaltres] Cfr. la 
traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que per a explicar el passatge evangèlic de Mt 6, 14-15 
recorre a una citació de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, Homilia XIX (PG 57, col. 283): «Unde 
post orationem subjungitur: Et cum stabitis ad orandum, dimittitte si quid habetis adversus aliquem, ut et 
Pater vester qui in coelis est, dimittat vobis peccata vestra [Mc 11, 25]. Unde ait Chrysostomus: “Ideo 
coelorum et Patris meminit, ut ex hoc provocet auditorem. Nihil enim ita Deo assimilat, sicut injuriam 
facientibus ignoscere. Inconveniens est autem si talis Patris filius existens feralis efficitur, et ad coelum 
vocatus terrenum quemdam et vitae hujus proprium habet sensum” haec Chrysostomus. Si enim dimiseritis, 
non retinendo rancorem, non appetendo vindictam, hominibus peccata eorum, scilicet in vos commissa, 
dimittet vobis Pater vester coelestis delicta vestra. Si autem non dimiseritis hominibus, nec Pater vester 
dimittet vobis peccata vestra [Mt 6, 14-15]» (VCC, 173a).  |  - Diu ... culpes] Sant Cebrià de Cartago, 
Liber de oratione dominica, XXIII (PL 4, col. 0535B).  |  -, Diu ... perdone] Sant Joan Crisòstom, 
Homiliae in Matthaeum, Homilia XIX, 6 (PG 57, cols. 281-282).  |  13-657,1 Aprés ... dient] Cfr. amb el text 
llatí la traducció abreujada de Corella: «Post impletam orationis formulam nullius prorsus mandati meminit, 
nisi istius quo certe ad dandum nos veniam concitavit. Ait quippe: Si dimiseritis hominibus peccata eorum, 
dimittet et vobis Pater coelestis peccata vestra. Itaque a nobis tota haec res sumit exordium, futurumque de 
nobis in nostra est potestate judicium. Ne enim vel irrationabilis quispiam, aut in magno aliquo aut in exiguo 





stà en potestat nostra lo sdevenidor Judici, quasi dient: “Axí jutjaré a tu, com tu jutges 
los teus prohismes; si tu dexes a ton prohisme, qui és egual ab tu home, yo, Déu, dexaré 
a tu, factura mia. Tu dexa les injúries, perquè has mester que Déu a tu les dexe; yo, Déu, 
no he mester que algú les me dexe, y só content remetre a tu les mies offenses, si tu les 
remets als teus prohismes. Tu, pecador carregat de culpes, les descarregues si la càrrega 

de oy hi de ira lances de la tua ànima. Perdona, o, peccador miserable!, a ton prohisme, 
y vine segur al Jutge que·t perdone. Tu, carregat de innumerables culpes; yo, Déu, luny 
de tota culpa. Y axí, est digne de l’etern suplici, que ab tan fàcil pacte no vols que yo·t 
perdone.”»

Diu sant Crisòstom: «No y ha alguna cosa que axí semblants a Déu nos represente 

com perdonar les injúries y éser placables a nostres prohismes. Y per ço en la oració 
que·ns mostra vol que per tots generalment a ell, Déu y Pare, endrecem les nostres 
pregàries. No·ns mana que digam “Pare meu”, mas “Pare nostre”, ni “vinga a mi lo teu 
Regne”, mas “vinga’ns lo teu Regne”. Hi axí, totes les altres demandes en nombre 
plural vol que sien per amichs y enemichs, que tots són prohismes. Y axí pregant, algun 

senyal y vestigi de ira ni rancor en lo nostre cor no y romanga.
»Si nosaltres volíem solament pensar hun dia los defalts y culpes nostres, veuríem 

quant és gran la divina misericòrdia, y fàcilment perdonaríem les nostres injúries, 
perquè ell, piadós y misericorde, nos perdone les nostres. Qual és lo més sant home 
que·n lo servey de Déu no tinga perea, que no s’eleve en supèrbia, que lo vent de 

vanaglòria no·l toque, que no parle alguna vegada mal del prohisme, que alguna cosa no 
cobege, que ab ulls dissoluts no mire, que alguna mala cogitació no {130a} admeta, que 
no s’altere com lo enemich encontra, y que si·l veu prosperant no s’entresteixca, o de la 
adversitat no s’alegre? De tots los cotidians defectes y de tots los nostres delictes nos 
dóna camí la divina misericòrdia per a trobar vènia perdonant nostres injúries.»

 dexe] deix B. Seguim V.  |   peccador] peccodor B. Seguim V.  |   Crisòstom] Grisòstom B. Seguim V.  |   vinga] 
vingua B. Seguim V.  |   volíem] volien B. Seguim V.  |   cogitació] cogetació B. Seguim V.

delicto de judicio Dei conqueri posset, ipsum reum Dominum illius fecit esse sententiae» (VCC, 173a).
- Y ... perdone] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Et tamen sic quoque abundantiam 
propriae miserationis ostendit; quo non igitur digni supplicio sumus, cum tali enim a Deo potestate donata, 
ipsi salutis nostrae efficimur proditores? Quemadmodum vero in aliis causis ut audiamur rogamus, qui nobis 
ea ipsa quorum Domini sumus non impendimus» (VCC, 173a).  |  - Diu ... injúries] Sant Joan Crisòstom, 
Homiliae in Matthaeum, Homilia XIX, 7-8 (PG 57, col. 283-284). Aquesta segona citació de Crisòstom 
constitueix, juntament amb l’anterior, un únic fragment en la VCC.  |  - Si ... nostres] Cfr. amb el text llatí: 
«Quod si unius diei saltem vellemus nostra peccata dinumerare, tunc optime disceremus quantorum rei 
essemus malorum» (VCC, 173b).  |   que ... admeta] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 173b).  |  - De ... 
injúries] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Verumtamen tot ac talium peccatorum 
compendiosam nobis ac facilem Deus viam liberationis dedit, totiusque laboris alienam. Quis enim labor est 
fratri indulgere moerenti? Labor quidem in remittendo nullus, in retinendo vero inimicitias maximus. 
Siquidem iracundia liberari magnam menti reddit quietem; et valde hoc est facile volenti. Sufficit velle 
tantummodo, et omnia continuo peccata delata sunt» (VCC, 173b).





Diu sanct Agostí: «Ab gran affectió devem abraçar aquest benigne misericordiós 
pacte, en lo qual stà la sperança de la salut nostra: que dexem les ofenses als prohismes, 
perquè la divina misericòrdia nos dexe les nostres. Entre totes les almoynes és la major 
dexar les injúries, y aquesta sobre totes aboleix les nostres culpes.»

Diu sanct Gregori: «Fàcilment dexarem les injúries als prohismes, si pensam que no a 

ells, mas a nosaltres procuram tan gran benifici. Qui seria tan foll que no donàs una 
miserable moneda per guanyar infinida riquea?»

És lo primer guany quand remets la injúria, que la libertat cobres, que per ira la tenies 
perduda, y a tu mateix delliures de inich cativeri en la present vida, y de infern en la 
sdevenidora.

Poria algú moure hun útil dubte al prepòsit de la evangèlica letra: si aquell qui stà en 
rancor e ira contra lo prohisme dirà lo paternòster, o cessarà durant la ira que no·l diga, 
o si dirà les altres demandes dexant aquella. Ací podem respondre que stà en gran perill 
lo cristià que no dexa la rancor e ira al prohisme; y axí, és consell saludable que en amor 
e caritat diga la oració que·l Senyor nos mana.

Però si la diu no dexant la ira, no gosam dir que mortalment peque, car no entén 
qualsevol home, per mal que sia, quand diu lo paternòster procurar-se la divina ira, ans 
invoca la divina misericòrdia, ni entén pronunciar aquelles paraules perquè li noguen. Y 

 sanct] sant B. Seguim V.  |   benifici] benefici B. Seguim V.  |   delliures] dilliures B. Seguim V.  |   altres] alrres 
B. Seguim V.  |   cristià] cristà B. Seguim V.  |  que] qui B. Seguim V.  |  rancor] raucor B. Seguim V.  |   divina] 
divla B. Seguim V.

- Diu ... nostres] El passatge de sant Agustí consta en Pròsper d’Aquitània, Sententiae ex Augustino 
delibatae, c.CCCLIX: De remitendis peccatis (PL 45, col. 1892).  |  - Entre ... culpes] Cfr. amb el text llatí la 
traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge atribuït a sant Agustí, Sermones ad populum, 
Classis IV: Sermones de diversis, sermó CCCIV: De misericordia, et indulgentia (PL 39, col. 2329): «Nam, 
secundum eumdem, multa sunt eleemosynarum genera, quas cum facimus adjuvamur ut dimittantur nobis 
peccata; sed ea nihil majus est quam cum ex corde dimittimus quod in nobis quisque peccavit» (VCC, 173b). 
El passatge consta també en Enchiridion ad Laurentium sive de fide, spe et charitate, cc.LXXII-LXXIII (PL 
40, col. 0266).  |   culpes] El traductor valencià omet tot seguit aquest passatge de la VCC, que al·ludeix a sant 
Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, Homilia XIX, 6 (PG 57, col. 282): «nec simus pigri ad dimittendum 
aliis, qui enim, ut ait Chrysostomus, remisit proximo, se prius quam illum de reatibus liberavit» (VCC, 
173b).  |  - Diu ... riquea] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Unde et Gregorius: “Si 
cogitaverimus quoniam non ei qui contristavit nos, sed nobisipsis largimur, cito dimitteremus venenum irae. 
Ad dimittendum autem aliis necesse est frenare iram, quae frequenter nos stimulat ad vindictam”» (VCC, 
173b). No hem pogut localitzar la font d’aquest passatge.  |  -, És ... entrega] Corella s’allunya en aquest 
punt del text llatí, encara que la reflexió que hi exposa, centrada en la conveniència que els iracunds 
abandonen la ira i ressen el parenostre, està relacionada amb el contingut de la VC, que insisteix en la 
necessitat d’abandonar la ira i presenta la idea que el vertader enemic no és el prohisme, sinó la  ira pròpia, a 
partir d’aquest passatge de sant Agustí, Sermones ad populum, Classis III: De sanctis, sermó CCCXV: In 
solemnitate Stephani martyris, c.VI-VII (PL 38, cols. 1430-1431): «Unde Augustinus: “Fratres mei, exercete 
vos quantum potestis ad exhibendam mansuetudinem, etiam erga inimicos vestros; frenate iram quae vos 
stimulat ad vindictam; si vindicare te vis de inimico tuo, ad ipsam iram te converte, quia ipsa est inimica tua, 
quae occidit animam tuam. Oraturus es Deum, ventura est hora ut dicas: Pater noster qui es in coelis 
[Mt 6, 9]; venturus es ad illum versum: Dimitte nobis debita nostra, quid sequitur? Sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris [Mt 6, 12], ibi illa inimica stat contra te; sepit viam orationis tuae; murum erigit, et non est 
qua transeas. Non ergo saevias contra inimicum tuum, in istam saevias; melior est qui vincit iram, quam qui 
capit civitatem [Pr 16, 32]. Non potes illam interimere, potes istam reprimere. Si fortis es, iram vince, et 
civitati parce” haec Augustinus» (VCC, 173b).





per ço, la fi de la oració acaba: «delliura’m de mal», en la qual demanda suplica que la 
divina bondat li faça gràcia que dexe la ira que té contra lo prohisme. Seria major dan si 
aquesta oració dexava, la qual testifica que som fills de la santa Sgleya, y en ella se 
contenen totes nostres demandes. Y seria gran arrogància que algú presumís partir la 
oració que Jesús, Déu y Senyor nostre, {130b} mostrant-nos de pregar ha ordenada en 

nombre, pes y mesura, y a nosaltres mana que la digam entrega.

ORACIÓ

«Pare nostre»: excells en la creació, suau en amor, rich en heretar a nosaltres; «qui est 
en lo cel»: etern spill als qui·t miren, tresor de felicitat, compliment de tota alegria; «sia 
santificat lo teu nom»: que sia mel en la nostra boca, cínbol en les orelles, devoció en la 

pensa; «vinga’ns lo teu Regne»: alegre sens mescla de tristícia, tranquil·le sens turbació 
alguna, segur sens temor de poder-se perdre; «sia feta la tua voluntat, axí com en lo cel 
axí en la terra»: que tot lo que tu tens en oy avorrexcam nosaltres, y amem lo que tu 
ames, y acabem lo que tu manes; «y dóna’ns huy lo pa nostre de cada dia»: pa de 
doctrina, pa del teu ineffable sagrament de la eucharistia, pa de nostra corporal vida; «y 

dexa’ns los deutes nostres»: los que havem comés contra tu, contra los prohismes y 
contra nosaltres; «axí com los dexam als deutors nostres»: qui·ns han offés en paraules, 
en los béns y en la persona; «y no·ns permetes caure en temptació»: del món, de la carn 
y del diable; «mas delliura’ns de mal» passat, present y sdevenidor. Amén.

 prohisme] prohissme B. Seguim V.  |   arrogància] aragòncia VB. Esmenem la lliçó atenent al sentit del 
passatge.  |   ordenada] hordenada B. Seguim V.  |   nosaltres] nolsatres B. Seguim V.  |   spill] spil B. Seguim V.  |  
 cínbol] címbol B. Seguim V.  |   qui·ns] qui us V. Seguim B.  |   delliurans] de delliurans VB. Esmenem la 
repetició.  |  passat] pasat B. Seguim V.

 cínbol] Címbal, espècie de platerets o campaneta poc fonda que s’usava com a instrument  musical en l’edat 
mitjana, o per a avisar al rés de les hores (DCVB, s.v. címbol). El text llatí no al·ludeix al címbal, sinó a la 
cítara (cfr. amb VCC, 173sc).  |  - pa2 ... vida] Cfr. amb el text llatí: «scilicet doctrinalem, poenitentialem, 
virtualem» (VCC, 173sc).



DE  NO THESAURIZAR EN LA TERRA,  MAS EN LO  CEL.  CAPÍTOL  
XXXVIII

[1. COM  EL  SENYOR  NO ENSENYA A TRESOREJAR  EN LA TERRA]

Volent mostrar lo Senyor que menysprehem les terrenes y temporals riquees per 
guanyar les celestials eternes, en semblants paraules continua la sua deífica doctrina: 

«No vullau thesaurizar per a vosaltres tresors en la terra, hon arnes y tinya ho 
consumeixen, y hon los ladres foraden hi u furten, mas thesaurizau per a vosaltres 
tresors en lo cel, hon ni arnes ni tinya ho consumeixen, ni ladres no y foraden ni u 
furten. Allí hon és lo teu tresor, {130c} allí és lo teu cor.»

Comprén lo Senyor la pèrdua de totes les riquees, axí les naturals, que són los fruyts 

de la terra, com les artificials: tresors, joyes y pedres, robes, paraments y tapeceries. Les 
unes y les altres se perden, y perdre’s poden per arnes, tinya o per ladres que les furten.

Diu sant Crisòstom: «O, miserables hòmens, com són los nostres actes contraris del 
que·l Senyor nos mana! Ab quins treballs thesaurizam los nostres tresors en la terra, 
perquè lo pes dels metalls als inferns nos porte, hon és lo centre de la terra!»

 menysprehem] menyspreem B. Seguim V.  |   altres] alrres B. Seguim V.  |   la] le B. Seguim V.

- No ... cor] Mt 6, 19-21: Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra: ubi aerugo, et tinea demolitur: et ubi 
fures effodiunt, et furantur. Thesaurizate autem vobis thesauros in caelo, ubi neque aerugo, neque tinea 
demolitur, et ubi fures non effodiunt, nec furantur. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.

- Volent ... furten] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Deinde docens perfectum contemptum 
terrenorum propter Deum, ponit prohibitionem de collocando thesaurum in periculo, ne scilicet 
thesaurizemus, in terra, ubi aerugo, id est aeris rubigo consumit, et in hoc tangitur corruptio divitiarum 
artificialium, ut auri et argenti, ac ceterorum metallorum; et tinea, id est, vermis, demolitur, et in hoc tangitur 
corruptio divitiarum naturalium, ut bladi, vini, vestimentorum et consimilium; ubi fures effodiunt et furantur, 
hoc dicit propter lapides pretiosos, qui licet non possint rubiginari, nec a vermibus  corrodi, tamen possunt a 
latronibus tolli» (VCC, 174a). Com es pot comprovar, el traductor valencià separa el text evangèlic de la 
glossa en Mt 6, 19-21, i hi introdueix els versets de Mt 6, 20-21, que la VCC reserva per a glossar-los 
posteriorment.  |  - Diu ... terra] Cfr. amb el text llatí la traducció reelaborada que proposa Corella per a 
aquest passatge de sant Joan Crisòstom, que s’inicia amb una frase que, en realitat, precedeix aquesta citació 
en la VCC: «Sed vae nobis, quia totum contrarium facimus! Unde Chrysostomus: “Quid dicam de illo 
mandato quo jubemur non thesaurizare super terram? Quod forte quidem faciunt pauci. Ceteri vero quasi e 
contrario audierunt praeceptum, et quasi dictum sit ad eos, thezauritate omnimodis super terras, ita 
relinquentes coelum, adhaerent terrae, et insaniunt erga pecuniam congregandam” haec Chrysostomus» (VCC, 
174a). El passatge del patriarca de Constantinoble prové de l’obra Ad Demetrium monachum De 
compunctione, l.I, 5 (PG 47, col. 401).  |   terra] Corella omet a continuació aquest fragment de la VCC, en 
què s’exposa, acompanyat de glossa, el passatge de Mt 6, 20: «Deinde subdit admonitionem de thesauro 
reponendo in tuto, ut scilicet thezaurizemus in coelo, ubi nec aerugo demolitur, quia ibi nulla vetustas, nec 
tinea, quia ibi nulla passibilitas, et ubi fures non effodiunt, nec furantur, quia ibi nulla violentia vel fraus. 
Excellentissimus modus thesaurizandi est quando bona temporalia et transitoria in pios usus consumuntur, et 
sic in bona spiritualia et aeterna, et per consequens incorruptibilia commutantur. Non ergo thesaurizemus in 
terra emolumenta terrenorum, ubi recondita deficiunt et perduntur, et unde sumus exituri, sed in coelo 
praemia meritorum, ubi recondita proficiunt et servantur, et ubi semper sumus mansuri» (VCC, 174a).





Diu sant Jerònim: «O, gran follia thesaurizar en la terra, de hon és forçat que·t 
parteixques, y no thesaurizar en la pàtria, hon eternament habitar speres. Canvia, 
donchs, y tramet los teus tresors a la tua pàtria.» Taula de canvi tens segura, Jesús, Déu 
y Senyor; fermança, no solament fermança: ell és lo qui reb les pecúnies, dient: «Lo que 
fareu a hu de aquests mínims pobres, yo u prench en mon compte.»

Diu sant Gregori: «Los justs hòmens ací no thesaurizen, hon saben que són peregrins 
y pasen; alegries y felicitats eternes desigen, y per ço les temporals y transitòries 
menysprehen.»

Diu sant Crisòstom: «Aquell qui congrega y col·loca tresors en la terra no té alguna 
cosa que en lo cel spere. Com, donchs, voleu que al cel mire? Res no y stoja, res no y 

acomana; per ço no se’n recorda, ni pujar-hi desija.»

[2. DEL  SENTIT  EN  QUÈ S’HA D’ENTENDRE QUE  EL  COR DE L’HOME 
SEMPRE  ÉS ON  ÉS EL  SEU  TRESOR]

Cascú acamina y treballa que plegue al loch hon té stojades les riquees, y allí les stoja, 
hon spera lo repòs de la sua vida. Y per ço és benaventurat aquell qui les tramet a la 
celestial pàtria, perquè stiga lo seu cor hi pensa allí hon los tresors y riquees guarda. Allí 
hon és lo teu tresor, allí hon és lo que desiges, allí és lo teu cor, allí és la affectió tua, allí 

és la pensa y voluntat tua. Necessària cosa és que allí hon primer has tramés lo tresor 
que molt ames, que totes les tues affections, desigs y cogitacions hi vagen.

Diu sant Agostí: «És amor pes de la nostra ànima, que honsevulla que ella va allí la 
porta, y fa que sia més {130d} present allí hon ama que no en lo cors a qui dóna vida.»

Diu Fulgenci: «Amem les celestials riquees, perquè thesaurizem en lo celestial Regne. 

Vols saber hon thesaurizes? Mira què ames. Vols saber què ames? Mira què penses. Y 
axí, per la tua amor, pots conéxer hon són les tues riquees, y per lo teu pensament pots 
conéxer què ames.»

 Fulgenci] Folgenci B. Seguim V.  |  riquees] riqnees B. Seguim V.

- Lo ... compte] Mt 25, 40: Et respondens rex, dicet illis: Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex his 
fratribus meis minimis, mihi fecistis.  |  - Allí ... cor] Mt 6, 21.

- Diu ... pàtria] Aquest passatge no pertany a sant Jeroni, com indica en aquest punt la VCC i, seguint-la, la 
traducció de Corella, sinó a pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 15 (PG 56, col. 719).  |  
- Taula ... compte] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 174a).  |  - Diu ... menysprehen] Sant Gregori Magne, 
Moralium libri, sive espositio in librum b. Job, pars secunda, L.VIII, c.LIV (PL 75, col. 0858A).  |  - Diu ... 
desija] Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom: «Unde 
Chrysostomus: “Qui enim collocat thesauros in terra, non habet quod speret in coelo, ut quid ergo aspiciet in 
coelum, ubi nihil repositum habet?” haec Chrysostomus» (VCC, 174a). El passatge prové en realitat de 
Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 15 (PG 56, col. 720).  |  - y2 ... vida] Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 174a).  |  - allí4 ... tua] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 174a).  |  - Diu ... vida] Sant 
Agustí, Confessionum libri tredecim, l.XIII, c.IX (PL col. 0848-0849).  |  - Diu ... ames] El passatge 
pertany al bisbe nord-africà Fulgenci de Ruspe, Sermones, sermó I: De dispensatoribus Domini (PL 65, col. 
0724A).





Diu sant Gregori: «Lo teu cor se parteix en tantes parts quantes són les coses que 
ames.»

Diu sant Crisòstom: «No thesaurizes ni ajustes los teus tresors en la terra per a la 
tinya, arnes y ladres. Y si de tots aquests perills los guardes, molt més fort ells a tu 
guarden: tu·ls encarceres, y tancant a ells, a tu mateix tanques en servitut de cruel 

cativeri en aquest món de trista, dolorosa, miserable vida, y aprés, en eterna pena. Ab 
molta rahó los infels a nosaltres, cristians, enterroguen, dient: “Si és veritat lo que prica 
lo vostre evangeli, com no veneu totes les possessions terrenes? Com no smerçau en los 
pobres tot lo tresor vostre, perquè en cent doblàries lo cobreu en lo celestial Regne?”»

Diu sanct Ancelm: «Fes que tingues en vil les coses carnals, terrenes y transitòries. 

Transporta en lo cel totes les tues riquees, perquè ab elles en lo cel lo teu cor stiga. No·t 
vulles cloure ab los pesats metalls dins la tua bosa, ab lo pes dels quals no poràs volar a 
la celestial pàtria.»

Diu sant Jerònim: «No solament devem entendre del tresor de la pecúnia, mas de totes 
les altres affections nostres, que lo nostre cor y pensa cativen, y del cel nos aparten, y 

 prica] preÿca B. Seguim V.  |   possessions] pocessions B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.

- Diu ... ames] No hem pogut verificar la font d’aquest passatge que Corella, seguint la VCC, atribueix a sant 
Gregori Magne.  |  - Diu ... Regne] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest 
passatge de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, Homilia XII, 5 (PG 57, cols. 207-208): «Unde et 
Chrysostomus: “Ne thesaurizaveris thesauros in terra; tineae enim et vermibus et furibus ea congregas. Si 
autem et haec effugeris nocumenta, et nihil horum erit, in servitutem redactum esse cor tuum et affixum esse 
inferioribus omnino non effugies, in servitutem redactum esse intellectum aegritudine hac multo difficilius est 
quam habitare carcerem. Non parvam sustinebis jacturam inferioribus affixus, et servus pro libero factus, et a 
coelestibus bonis cadens, et nil excelsorum cogitare potens; propter hoc et Gentiles non credunt his quae a 
nobis dicuntur, de actibus enim non de sermonibus nostris futurorum volunt habere documentum. Nunc vero 
cum videant aedificari a nobis splendidas domos, agros emi, balnea atque hortorum amoenitates parari, nolunt 
credere quod ad alterius nos urbis perfectionem paremus. Si enim, inquiunt, verum esset istud, vendentes 
prorsus cuncta quae possident illuc, profecto praemitterent. Haec igitur considerantes, vincula tanti 
abrumpamus erroris. Qui enim pecuniae servit, et praesentibus compedibus stringitur, et futuris paratur. Qui 
vero istius cupiditatis immunis est, utraque libertate potietur. Quam ut consequamur gravissimum avaritiae 
conterentes jugum ad coeli fastigia sublevemur” haec Chrysostomus» (VCC, 174b).  |  - Diu ... pàtria] Cfr. 
amb el text llatí la traducció abreujada amb què resol Corella aquest passatge de sant Anselm de Canterbury, 
Liber meditationum et orationum, meditació XVI (PL 158, col. 0794D): «Unde et Anselmus: “Vilescat tibi 
mundus, omnis amor carnalis sordeat. Nescias  te esse in hoc mundo, quoniam ad illos qui in coelo sunt et 
Deo vivunt tuum transtulisti propositum: ubi est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum [Mt 6, 21]; noli cum 
argenteis simulacris vili marsupio tuo tuum includere animum, qui nunquam cum nummorum pondere poterit 
transvolare ad coelum”» (VCC, 174b).  |  -, Diu ... encarceren] El traductor valencià abreuja també 
aquest passatge, que conté un fragment de sant Jeroni que pertany a Commentariorum in evangelium 
Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I, c.VI (PL 26, col. 0044B-C). Cfr. amb el text de la VCC: «Hoc autem, 
secundum Hieronymum, non tantum intelligendum est de thesauro pecuniae, sed universaliter de cunctis 
voluptatibus ac possessionibus, etc. Gulosi Deus venter est, luxuriosi thesaurus epulae sunt, lascivi lubrica 
amatoris libido, avari pecunia, et sic intelligendum est in aliis; huic enim servit vitio unusquisque quo 
vincitur, et ibi habet cor, ubi thesaurum, et ad hanc conversionem cordis, ad amorem passionum et rerum 
hujusmodi, sequitur aversio a Deo» (VCC, 174b). El passatge consta també en Beda, In Matthaei evangelium 
expositio, l.I, c.VI (PL 92, col. 0034C).





dins la terra, y aprés en los inferns, nos encarceren». Les nostres spirituals ànimes lo cel 
desigen; los vicis les ensutzien y les fan pesades, que no pugen al celestial Regne.

[3. COM  NO S’HA  DE DESCONFIAR  DE  DÉU]

Hi, perquè algú no dexe de thesaurizar en lo celestial Regne per temor y recel de les 
necessitats de aquesta present vida, diu lo Senyor: «No vullau tembre, o, vosaltres, 
poquet bestiar, congregació humil, mansueta!; plagut ha al vostre celestial Pare donar-

vos lo seu Regne no per mèrits vostres, {131a} mas per la sua liberalitat e bondat 
infinida. Y, puys vos té aparellat lo celestial Regne, no deveu curar de la terra. Com 
podeu desconfiar de les coses necessàries a la present vida vosaltres, als quals vostre 
Pare celestial promet lo Regne de vida?»

«Chiquet ramat», «poquet bestiar», «poquetes ovelles» lo Senyor los nomena, per la 

humilitat, mansuetut y pobrea, ab les quals virtuts vénen al celestial Regne. Diu-se 
encara poquet en esguard dels infels y mals cristians, qui són en gran nombre. Plàcia a 
la tua magestat, Senyor benigne, que sia yo hun mínim de aquest mínim nombre.

 inferns] infenrs B. Seguim V.  |  spirituals] sperituals B. Seguim V.

- No ... Regne] Lc 12, 32: Nolite timere pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum.

- Les ... Regne] Cfr. amb el text llatí la traducció que proposa Corella per a aquest passatge, que, tot i que no 
consta en la VCC ni en la versió corelliana, prové de la Glossa ordinaria segons Mt 6, 20 (PL 114, 0104B): 
«Si ergo in coelo est, mundum est, quia munda sunt coelestia; si autem in terra volutatur, id est si quid agat ut 
terrena consequatur, quomodo mundum est?» (VCC, 174b).  |   Regne] El traductor valencià omet tot seguit el 
passatge final d’aquest apartat, en què figuren tres citacions patrístiques: dues de sant Agustí i una de Ricard 
de sant Víctor. Cfr. amb el text llatí: «Unde Augustinus: “Sordescit aliquid, cum inferiori naturae miscetur, 
quamvis in suo genere non sordidetur; quia etiam de puro argento sordidatur aurum si misceatur, ita et animus 
noster terrenorum cupiditate sordescit, quamvis terrena in suo genere munda sint”. Igitur, ut ait Richardus: 
“Quaecunque in mundo concupiscis, quaecunque in mundo metuis, impende libenter pro libertate cordis”. 
Quia, ut dicit Augustinus, totum mundum debet contemnere qui sibi thesaurizat in coelo» (VCC, 174b). Els 
passatges omesos de sant Agustí estan extrets de l’obra De sermone Domini in monte, l.II, c.XIII (PL 34, col. 
1289); el fragment de Ricard de Sant Víctor pertany a De gratia contemplationis libri quinque, l.III, c.V (PL 
196, col. 0115C).  |  - Com ... vida] Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Non enim de vitae 
necessaris debet diffidere cui regnum vitae promittitur, in quo omnis sufficientia habetur» (VCC, 175a). Cfr. 
també amb la traducció que ofereix Fray Ambrosio Montesino: «ca no deve perder la confiança de alançar las 
cosas necessarias para esta vida el que tiene por verdad que le es prometido el reyno de la gloria, en el qual se 
possee toda copia e abastança de bienes» (f.230b-c).  |   nombre] Om.: «et cum eis regnum percipere» (VCC, 
175a).





[4. COM  L’ALMOINA ÉS CAMÍ CAP AL CEL]

Declara lo Senyor hon devem thesaurizar y smerçar les temporals riquees, dient: 
«Veneu les posessions vostres y donau almoyna, feu sachs hon rebau los guanys de 
vostres pecúnies, que no s’arnaran ni·s squinçaran per vellea. Acomanau los vostres 
béns als pobres donant-los almoyna, y axí tendreu los vostres tresors en lo celestial 
Regne, y serà lo vostre cor allí hon seran les vostres pecúnies.»

[5. DE  LA BONA  I  DE  LA MALA  INTENCIÓ]

Y perquè la intenció, qui és la fi de totes les nostres obres, si no és simple y recta 
guasta qualsevol bona obra, diu lo Senyor: «Guarda bé y mira que l’ull, qui és la lum 
del teu cors y los teus pasos guia, que sia clar y simple, que no sia doble per simulació e 
ipocresia. Si la intenció, que per l’ull se deu entendre, és recta, clara y a la fi que deu 
endreçada, la tua bona obra serà neta, clara y lúcida; però si lo teu ull, qui és la tua 

intenció, és tenebrosa, tota la tua obra serà scura.»

 devem] deven B. Seguim V.  |   posessions] pocessions B. Seguim V.  |   y] om. B. Seguim V.  |   simple] simble 
B. Seguim V.  |   Senyor] Senyo B. Seguim V.

- Veneu ... pecúnies] Lc 12, 33-34: Vendite quae possidetis, et date eleemosynam. Facite vobis sacculos, qui 
non veterascunt, thesaurum non deficientem in caelis: quo fur non appropriat, neque tinea corrumpit. Ubi 
enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit.  |  - Guarda ... scura] Mt 6, 22-23: Lucerna corporis tui 
est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit. Si autem oculus tuus fuerit 
nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen, quod in te est, tenebrae sunt: ipsae tenebrae 
quantae erunt? Veg. també Lc 11, 34.

- Declara ... pecúnies] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Pervenitur etiam ad regni 
opulentiam per consiliorum supererogationem, quibus itur ad perfectionem, et ideo subjungit, dicens: Vendite 
quae possidetis, etiam necessaria, et date eleemosynam, quae ad idem regnum via est: facite vobis sacculos, 
id est, repositaria bonorum, et loca ad reponendum mercedem eleemosynarum vestrarum, qui non 
veterascunt, et deficiunt, scilicet reponendo eleemosynam in manus pauperum, qui vobis per hostes, et fures 
transeuntibus pecuniam vestram usque ad locum tutum portent, ne eam amittatis, thesaurum non deficientem 
in coelis, et aeternis; quia merces eleemosynae in aeternum manet in coelis. Nam fructus eleemosynae auget 
merita, quae sunt thesaurus indeficiens in patria. Et si per eleemosynam habemus in coelo thesaurum 
meritorum, ibi cor nostrum suspiret et expectet thesaurum praemiorum» (VCC, 175a).  |  - Guarda ... scura] 
Corella opta per incorporar a l’inici d’aquest apartat la traducció dels versets de Mt 6, 22-23, cosa que no fa el 
text llatí (cfr. amb VCC, 175a), que segueix el procediment habitual d’inserir-los progressivament a mesura 
que els explica, barrejats amb la glossa.





Si tu dónes almoyna, que de si és bona obra, a fi de vanaglòria, no solament perds lo 
mèrit, mas encara mortalment peques. Y per lo semblant de qualsevol virtuós acte, lo 
qual, encara que tingua totes les circumstàncies que virtut demana, si no té la intenció 
recta, que és la fi principal circumstància, és fet scur, tenebrós y culpable.

Aquest parlar devem entendre dels actes bons y virtuosos que la mala intenció los 

guasta, no de aquells mals los quals no perden la malícia, ab tot que la intenció sia bona.
{131b} Diu Sèneca: «L’acte que de si és mal no fretura que demanem a quina 

entenció mira.» Atén, donchs, diligentment, y treballa que per amor de Déu sien totes 
les tues obres, perquè de la sua bondat devallen, y a ell tornen. Diu lo Ecclesiàstich: 
«Del loch hon hixen los rius, allí mateix tornen.» De la sua gràcia devallen, a la sua 

glòria tornen.

 tingua] tingua B. Seguim V.  |   entenció] intenció B. Seguim V.  |  treballa] traballa B. Seguim V.  |   rius] riuus 
B. Seguim V.

 Del ... tornen] Coh 1, 7: Omnia flumina intrant in mare, et mare non redundat; ad locum unde exeunt flumina 
revertuntur ut iterum fluant.

- Si ... bona] Corella substitueix amb aquest passatge la llarga exposició que la VCC dedica als versets de 
Mt 6, 22-23, que precedeix i succeeix el fragment de Sèneca que el traductor valencià incorpora 
posteriorment. Cfr. amb el text llatí: «Unde ait: Lucerna corporis tui, est oculus tuus. Hic est locutio 
metaphorica, qua corpus morale hic accipitur pro congerie operationum, sicut corpus materiale est quaedam 
aggregatio membrorum diversorum, et ideo sicut oculus materialis regit totum corpus materiale, et dirigit 
membra ad operandum; sic oculus moralis, scilicet intentio, regit totum corpus morale, et dirigit varias 
operationes in finem. Ideo subditur: Si oculus tuus fuerit simplex, id est intentio tua recta sine plica 
simulationis et erroris, totum corpus tuum lucidum erit [Mt 6, 22], id est congeries operationum tuarum erit 
bona et meritoria, etiamsi non ita hominibus videatur; dum tamen operationes sint bonae de genere, vel 
saltem indifferentes et licitae, aliter non caderent sub recta intentione» (VCC, 175a); «Si autem oculus tuus 
nequam fuerit, id est, intentio perversa, totum corpus tenebrosum erit, id est, congeries opetionum obscura per 
peccatum, et mala etiamsi operationes sint bonae de genere et hominibus videantur rectae, quia opus bonum 
de genere efficitur malum ex perversa intentione. Vide ergo ne intentio tua sit perversa, quia per hoc 
corrumperentur omnia bona. Si ergo lumen quod in te est, tenebrae sunt, id est, si actio bona de genere quae 
est quasi quoddam lumen, efficitur mala propter defectum intentionis bonae, ipsae tenebrae quantae erunt? 
[Mt 6, 23] Quasi diceret: multo magis, quia actio mala de genere, quae est quasi quaedam tenebrae, si cum 
hoc superveniat intentio mala, est multo deterior quam prima. Quando enim quae per se mala sunt, etiam cum 
mala intentione fiunt, tunc duplex obtenebratio est: et pravae intentionis, et pravae operationis. Non ergo quid 
quisque, sed quo animo faciat considerandum, et primo circa puritatem intentionis laborandum est, quia sine 
ipsa opus sequens nihil valet. Itaque si bonum bona intentione feceris, non habens in tua conscientia aliquam 
partem tenebrosae cogitationis, illuminatur etiam factum tuum, qualemcumque exitum habuerit, et illuminabit 
te, id est, splendidum et fulgidum reddet, hic splendore gratiae, et in futuro splendore gloriae. Et si bene alicui 
proveniat quod tu non recta et munda intentione facis, quomodo tu feceris tibi imputatur, non quomodo illi 
provenerit. Igitur cave ne ipsa cordis intentio, quae lumen est animae, vitiorum caligine fuscetur, ut oculus 
simplex totum corpus faciat lucidum» (VCC, 175a-b).  |  - Diu ... mira] Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge atribuït a Sèneca: «Unde Seneca: “Nihil interest quo animo 
facias quod vitiosum est fecisse, quia facta cernuntur, animus non videtur”» (VCC, 175a). El fragment prové 
en realitat del pseudo-Sèneca (sant Martí de Braga), Formulae vitae honestae, I, 3, conegut popularment com 
De moribus. Veg. nota p. 607,3-4.  |  - Atén ... tornen] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que 
introdueix en aquest punt un verset que no figura en el text llatí, i que, en contra del que declara el traductor 
valencià, no pertany a l’Eclesiàstic (Siràcida), sinó a l’Eclesiastés (Cohèlet) 1, 7: «quatenus quidquid feceris, 
facias propter Deum, et ad locum unde exeunt gratiae redeant, et iterum fluant» (VCC, 175b).





[6. COM  NO ES  POT SERVIR  A DOS SENYORS]

Conferma lo que diu lo Senyor ab exemple, dient: «No pot algú servir dos senyors 
que sien contraris.» Diu Beda: «No podem amar ensemps les coses transitòries y 
eternes.» Diu sant Agostí: «L’ull, quand al cel mira, no pot mirar la terra». Y axí, per lo 
contrari, l’amor de Déu y la del món ensemps no habiten.

Diu lo Aristòtel que·ls ocells ab la pastanya davall y los altres animals ab la pastanya 

damunt los ulls tanquen. Per los ocells los spirituals hòmens devem entendre, que no 
miren les coses terrenes; per los altres animals qui no tenen plomes entenem los carnals 
hòmens, qui de continu a les coses mundanes baixen la vista.

Diu sant Crisòstom: «Dos senyors nomena aquells qui contràries coses manen, que si 
una matexa cosa volen, per hun senyor se poden entendre, que la concòrdia fa que 

moltes coses sien una». Aquests dos senyors als quals ensemps no podem servir 
nosaltres són virtuts y vicis, coses celestials y terrenes, la carn y lo sperit, Déu y lo 
diable. Són coses contràries, y contràries affections demanen, y a contraris térmens nos 
porten. Hi axí, és forçat que obehint la hu desemparem l’altre.

Declara lo Senyor com servir dos senyors és impossible, dient: «No podeu servir a 

Déu y a Mammon, lo diable.» Mammona en lengua siríaca vol dir «pecúnia», hi 
Mammon és lo nom del diable, qui presedeix sobre les pecúnies; y a ell serveixen los 
qui les desigen y en elles la sua fi y les sues afections endrecen.

 senyors] senyor V. Seguim B.  |   Aristòtel] Aristòtil B. Seguim V.  |   continu] continua B. Seguim V.  |  baixen] 
baxen B. Seguim V.  |   matexa] mateixa B. Seguim V.  |   podem] poden B. Seguim V.  |   desemparem] 
desemparen VB. Esmenem el verb atenent a la concordança de persona.  |   impossible] imposible B. Seguim 
V.  |   Mammon] Mammona B. Seguim V.  |  pecúnia] becúnia B. Seguim V.  |   Mammon] Manmo B. Seguim 
V.

- No ... contraris] Mt 6, 24: Nemo potest duobus dominis servire: aut enim unum odio habebit, et alterum 
diliget: aut unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammonae. Lc 16, 13: Nemo 
servus potest duobus dominis servire: aut enim unum odiet, et alterum diliget: aut uni adhaerebit, et alterum 
contemnet. Non potestis Deo servire et mammonae.  |  - No ... diable] Mt 6, 24; Lc 16, 13.

- Conferma ... contraris] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que opta en aquest punt pel resum: «Et 
quia aliquis cupiens assequi terrena et coelestia posset dicere, quod recta et simplex potest esse intentio, ut 
quis agat et propter temporalia et propter Deum bona quae agit, hoc removet exemplo duorum contrariorum 
dominorum, quia nemo potest servire duobus dominis, scilicet contrariis et disparatis, et non superalternatim 
positis» (VCC, 175b).  |  - Diu ... eternes] Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.V, c.XVI (PL 
92, col. 0531D) i Homiliae, l.III: Homiliae subdititiae, homilia XIV: In dominica decima quinta post 
Trinitatem (PL 94, col. 0298B). El passatge és recollit també per sant Gregori Magne, Homiliarum in 
Ezechielem prophetam libri duo, l.II, homilia VII (PL 76, col. 1024B) i Raban Maur, Homiliae, Homilia in 
evangelia et epistolas, homilia CXXXIII (PL 110, col. 0401B-C).  |   Diu ... terra] No hem pogut localitzar la 
font d’aquest passatge de sant Agustí.  |  3-4 Y ... habiten] Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, 
que atribueix aquest passatge a sant Cebrià de Cartago: «Unde et Cyprianus: “Mundi amor et Dei pariter in 
uno habitare non possunt, quemadmodum oculi coelum et terram nequaquam conspiciunt”» (VCC, 175b). El 
passatge prové en realitat del Pseudo-Cebrià De duodecim abusionibus saeculi tractatus, c.VII (PL 4, col. 
0876A), que ha estat atribuït també a sant Agustí.  |  - Diu ... tanquen] Aristòtil, Història dels animals, l.II, 
12.  |   qui ... vista] Cfr. amb el text llatí: «qui habent oculos clausos ad coelestia, et apertos ad terrena et 
secularia» (VCC, 175b).  |  - Diu ... una] Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 21,1 (PG 57, col. 
295).  |  - y ... endrecen] Cfr. amb el text llatí: «et tentat de vitio cupiditatis» (VCC, 175b).





Però no devem entendre que lo diable sobre les pecúnies tinga senyoria. Diu lo 
psalmista: «De Déu és lo cel, y la terra, y totes les {131c} coses que en ells habiten.» 
Però té aquest dimoni special poder sobre aquells miserables qui tempta, y fa caure en 
pecat de la trista avarícia.

Diu sant Crisòstom: «Ab tot que algú no pot servir a Déu y a les riquees, però pot 

servir a Déu ab les riquees.»
Diu sant Agostí: «Aquell qui serveix a les pecúnies, serveix al diable, qui de les 

pecúnies lo tempta, y temptant lo derroca hi·l senyoreja. Aquell serveix a les riquees, 
qui per elles les ama, y constituheix la sua fi en elles, y les atquereix ab copdícia, y les 
reté ab avarícia, y com a servent d’elles les guarda. Aquell qui les despén en obres pies 

no serveix a les riquees, mas elles lo serveixen. Ell és lo senyor, y axí les dispensa y les 
administra, com instruments de virtuoses obres.»

Diu sant Ambròs: «Axí com les riquees són empaig als mals hòmens, axí als bons són 
ajutoris a virtuosos actes.»

Diu sant Crisòstom: «Dos senyors al davant nos posa la evangèlica letra: nostre 

Senyor Déu y lo diable. Lo Senyor nos provoca a misericòrdia, lo diable a copdícia; a la 
mort lo diable, lo Senyor a vida; lo Senyor a salut, a perdició lo diable. A qual de 
aquests devem servir nosaltres: a Jesús, nostre Déu, Senyor, qui de no-res nos ha creat a 
la sua imatge, hi recreat morint per nosaltres, y benignament nos convida a la vida 
eterna, o a l’enemich nostre, qui, per enveja del que ha perdut, a les penes eternes ab tot 

 Aquell] Aquel B. Seguim V.  |  pecúnies] peiunces B. Seguim V.  |   Aquell] Aquel B. Seguim V.  |   atquereix] 
aquereix B Seguim V.  |   devem] deven B. Seguim V.

 De ... habiten] Sl 145, 5-6: Beatus cujus Deus Jacob adjutor ejus, spes ejus in Domino Deo ipsius: qui fecit 
caelum et terram, mare, et omnia quae in eis sunt. Psalteri: «Benaventurat és aquell del qual lo Déu de Jacob 
és ajudador seu, la sua sperança és en Aquell qui ha fet lo cel e la terra, la mar, e totes les coses que  en ells 
són» (López Quiles 1985: 146).

 senyoria] Om.: «ut dare eas possit, vel auferre, nisi quando Deus permittit» (VCC, 175b).  |  1-2 Diu ... habiten] 
Add. de Corella (cfr. amb VCC, 175b).  |  - Diu ... riquees] Cfr. amb el text llatí, en què no consta l’atribució 
d’aquest passatge de caràcter sentenciós a sant Joan Crisòstom: «Et licet homo non possit servire Deo et 
divitiis, potest tamen servire cum divitiis» (VCC, 175b).  |  - Diu ... obres] Cfr. amb el text llatí, en què 
tampoc no figura l’atribució d’aquest fragment a sant Agustí: «Divitiis enim qui servit, illi utique servit qui de 
cupiditate divitiarum tentat et decepit. Ille autem divitiis servit qui eas propter se, et ut finem ultimum diligit, 
aut qui eas cupide acquirit, vel avare retinet et ut servus custodit; ille autem qui in operibus piis divitias 
expendit, non servit divitiis, sed magis divitiae serviunt ei, quia eas distribuit ut Dominus, et eis utitur ad 
opera virtutum sicut instrumentis» (VCC, 175b).  |  - Diu ... actes] Sant Ambròs de Milà, Expositio 
evangelii secundum Lucam libris X comprehensa, l.VIII, c.XIX (PL 15, col. 1791B).  |  -, Diu ... tira] 
Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que amplifica en alguns passos aquest passatge de sant Joan 
Crisòstom: «Unde Chrysostomus: “Duo ergo sunt nobis Domini propositi, Deus et Mammona, id est, diabolus 
qui mammonae est auctor. Ille nos ad misericordiam provocat, hic ad  avaritiam; ille ad vitam, hic ad mortem; 
ille ad salutem, hic ad perditionem. Cui de duobus obtemperare debemus? Ei utique qui nos ad vitam invitat, 
non ei qui nos trahit ad mortem» (VCC, 175b-176a). No hem pogut localitzar en l’obra de Crisòstom el 
passatge referit, que consta en sant Cromazi d’Aquileia, Tractatus in evangelium Matthaei, tractat XVII (PL 
20, col. 0368C).





lo seu poder nos tira? Què pot éser electió més folla que apartar-se del Senyor Jesús, 
Déu y Senyor nostre, per les pecúnies, y éser catiu de l’inich príncep de tenebres? Y què 
pot éser cosa més desijable que menysprear les temporals riquees per servir al Senyor 
del celestial Regne, y sperar en premi seure y regnar ab ell en la sua eterna glòria?»

Són molts folls qui stimen que ensemps poden servir a Déu y a les pecúnies, 

semblants de aquells que lo Libre dels Reys recita que eren gents que a Déu temien y 
servien a les idoles. És impossible que algú com a última fi puga servir a Déu y a la 
pecúnia, però pot constituhir a Déu principal y fi última de tots {131d} sos actes, y 
voler-y endreçar la pecúnia a Déu, qui sobre totes coses ama, y en ell tot lo que ama. 
Però perquè aquest tan perfet discurs no·l fan sinó los de molt perfeta vida, basta al 

cristià, per a que mortalment no peque, que pecúnia ni alguna altra cosa no desige que 
sia contra los divinals preceptes.

[7. COM LA SOL·LICITUD DE  LES COSES TEMPORALS COMPORTA  LA 
CONDEMNA]

Y continuant la evangèlica letra, respon lo Senyor a una tàcita demanda que demanar 
li podien, dient: «Senyor, si axí manes que menysprehem y abandonem les pecúnies, ab 

 idoles] ydoles B. Seguim V.  |   totes] tots V. Seguim B.  |   preceptes] precepts B. Seguim V.  |   pecúnies] 
pecuies B. Manca l’abreviatura nassal. Seguim V.

- Què ... glòria] Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella d’aquesta segona part del passatge, que 
sí que hem localitzat en sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 21 (al. 22), 1 (PG 57, col. 295): «“Quid 
enim terribilius est, quam si propter pecunias a Christi servitio dicamur excidere; vel desiderabilius, quam si 
despectu pecuniarum tota illi possumus mente et dilectione conjungi?” haec Chrysostomus» (VCC, 176a).  |  
 Són ... pecúnies]  Cfr. amb el text llatí: «Et cum nullo modo possit quis duobus dominis servire, multi tamen 
fatui conantur contra hanc impossibilitatem» (VCC, 176a).  |  - semblants ... idoles] En 2Re 17, després de la 
narració de la caiguda de Samaria a mans del rei d’Assíria, s’inicia una reflexió en què s’apunta la idolatria 
dels israelites com a causa de la desfeta i de la deportació al país dels vencedors: tot i témer Déu, han perdut 
el seu suport, perquè han donat culte als déus pagans i s’han oblidat de l’aliança contreta amb ell.  |  - És ... 
preceptes] Cfr. amb el text llatí, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Et sciendum quod diligere divitias 
propter se, et Deum propter se, et utrumque ut finem ultimum, ut in hoc servus utriusque dicatur, est 
impossibile; licet possit unum in ordine ad aliud appetere, puta divitias propter Deum. Actio ergo corporalis 
potest referri ad finem temporalem, dummodo postea illud temporale referatur ad Deum. Si autem in 
actionibus finis proximus ponatur Deus, et finis ultimus temporale, perversissimum est. Quaecumque enim 
res propter aliud aliquid quaeritur, inferior est quam id propter quod quaeritur. Unde bene licet constituere 
duos fines, scilicet temporalem et aeternum, et finem sub fine ponere, ut illud quod est aeternum finis ultimus 
sit; quia una intentio multos actus informat. Diversi vero fines, quorum unus sit ad alium referibilis, non sunt 
faciendi» (VCC, 176a).  |  -, Y ... Regne] Cfr. amb el text llatí la traducció resumida que ofereix en 
aquest punt Corella: «Post hoc concludendo inducit, ut de victu et vestitu quae necessaria sunt non 
sollicitemur, loquens ad discipulos suos, quos specialiter ad mundi contemptum invitat: haec enim specialiter 
dicuntur Apostolis, eorumque successoribus, et ceteris omnibus qui ad summum perfectionis culmen attingere 
cupiunt, nam talibus nulla terrenorum bonorum sollicitudo est, quia habentes victum et vestitum his contenti 
sunt. Haec omnia dicuntur hic ad tollendum a praedicatoribus Evangelii sollicitudinem superfluam de 
necessariis, quantum ad praesentem vitam. Unde ne dicerent, qualiter poterimus vivere si omnia abjecerimus? 
Idcirco inferendo intentum suum ex praemissis subjungit: Ideo dico vobis, ne solliciti sitis, sollicitudine 
superflua et inordinata, animae vestrae, id est, vitae animali, quae cibo sustentatur, quid manducetis, vel 
bibatis, neque corpori vestro quid induamini [Mt 6, 25]. Quasi diceret: Si vultis Deo servire, oportet renunties 
mammonae in nimia temporalium sollicitudine, non ait: ne laboretis, ne curetis, ne quaeratis de cibo, aut potu, 
aut vestimento: sed, ne solliciti sitis ut vitiosam sollicitudinem prohibeat, quae mentem perturbat, et ab 





què pasarem y sostendrem aquesta present vida?» Respon lo Senyor: «Per ço dich a 
vosaltres que no siau solícits de la vida vostra de vianda, ni del cors vostre de 
vestidures.» No diu que no hajam cura de les coses necessàries a nostra vida, mas que 
no tingam solicitud supèrflua que revoque la nostra pensa que no pense en lo celestial 
Regne.

Diu Beda: «És manat a nosaltres que no siam solícits de nostra vianda. Y aquell qui la 
solicitut nos veda dix a nostre primer pare que menjaria lo seu pa en suor de la sua 
cara.»

Diu sant Crisòstom: «No ab solicitut spiritual y de pensa, mas ab treballs corporals és 
mester que cerquem lo pa de nostra vida.» Diu lo psalmista: «Benaventurat est, perquè 

los treballs de les tues mans menges.» Y lo vexell de electió, Apòstol, per no agreujar 
als qui l’ohien, les nits ab les sues pròpies mans treballava, y axí exercia, segons diu 
sant Agostí, excel·lent grau de perfeta vida. Ab treball, no ab solicitud, és mester que 
cerquem lo pa de nostre viure, lo qual dóna la divina providència als qui·l cerquen, y 
no·l dóna als negligents pereosos.

Diu sant Gregori: «No dix lo Senyor: “No siau solícits del menjar per a vostra vida, y 
per al cors de vestidures”, que menjar, vestir y beure són coses necessàries; però diu que 
no siau solícits quin serà lo vostre menjar, vestir y beure. No veda solicitut moderada en 
les coses necessàries, mas condamna solicitud de les coses supèrflues.»

 pasarem] passarem B. Seguim V.  |   de les] dels V. Seguim B.

- Per ... vestidures] Mt 6, 25: Ideo dico vobis, ne solliciti sitis animae vestrae quid manducetis, neque 
corpori vestro quid induamini. Nonne anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum?  |  
- Benaventurat ... menges] Sl 127, 2: Labores manuum tuarum quia manducabis, beatus es, et bene tibi erit. 
Psalteri: «Benaventurat est que viuràs e menjaràs los treballs de les tues mans, e hauràs bé» (López 
Quiles 1985: 136).

aeternis retrahit, seu revocat; et ut necessarium concedat» (VCC, 176a).
- Diu ... cara] Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella per a aquest passatge de Beda, In Lucae 
evangelium expositio, l.IV, c.XII (PL 92, col. 0492C): «Unde Beda: “Praecipitur nobis ne solliciti simus quid 
comedamus, et quia in sudore vultus praeparamus nobis panem, labor exercendus est, sollicitudo 
praecavenda”» (VCC, 176a). El fragment es pot llegir també en sant Jeroni, Commentariorum in evangelium 
Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I, c.VI (PL 26, col. 0045A) i en Raban Maur, Commentariorum in 
Matthaeum libri octo, l.II, c.VI (PL 107, col. 0837A).  |  - Diu ... vida] Cfr amb el text llatí la traducció 
abreujada de Corella: «Unde et Chrysostomus: “Non enim sollicitudinibus spiritualibus, sed laboribus 
corporalibus acquirendus est panis, qui laborantibus pro praemio diligentiae, Deo praestante, abundat, et 
negligentibus pro poena, Deo faciente, subducitur”» (VCC, 176a). El passatge prové en realitat de 
Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 16 (PL 56, col. 723).  |  - Diu ... pereosos] Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 176a), que inclou el Sl 127, 2 i una al·lusió a l’apòstol sant Pau basada en 1Te 2, 9, en 
què confessa que treballava dia i nit mentre anunciava l’evangeli. Aquesta afirmació s’ha d’entendre, segons 
els vv. 4-6, en el sentit que treballava dia i nit per guanyar uns ingressos que li permeteren predicar l’evangeli 
debades i amb total llibertat, sense sotmetre’s a l’adulació dels poderosos.  |  - Diu ... supèrflues] Cfr. la 
traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a sant Gregori Magne: 
«Item non ait: Ut manducetis vel bibatis, aut induamini: sed quid manducetis, vel bibatis, aut induamini. 
Manducare namque ac bibere, et indui, necessarium est ad sustentionem naturae; sollicitari vero circa 
sumptuositatem, vel delectationem, ad vitium pertinet gulae, aut vanae gloriae, vel etiam avaritiae» (VCC, 
176a-b).





Diu Beda: «Arguheix lo Senyor e increpa aquells qui en lo vestir, menjar y beure axí 
en poch com en molt singularitats entre·ls altres porten.»

{132a} Diu sant Agostí: «Podem entendre per los solícits de vianda los golosos, per 
los solícits de vestidures los vanagloriosos, y los avars per los huns hi·ls altres.»

Recita lo sagrat evangeli que era hun rich home, hon se mostra la avarícia, que·s 

vestia de cambray y de porpra, hon se mostra la vanaglòria, que menjava splèndidament 
cada dia, hon se mostra lo pecat de gola.

Declara aprés lo Senyor y conferma la veritat de les sues deífiques paraules, quasi 
dient: «Rahonablement, hun chich do de aquell se spera, qui grans coses nos dóna. 
Vostre Pare Déu vos ha donat lo cors y l’ànima, que sens comparació alguna són més 

que vestidures y vianda; per sola bondat y amor sua vos ha donat la vida, fent-vos 
hòmens a la sua semblança. Donchs, teniu ferma sperança, que si en lo més ha mostrat 
la sua liberal magnificència no demanant-ho vosaltres, no us denegarà lo menys suplint 
a les necessitats vostres.»

Diu sant Crisòstom: «Si Déu no volgués conservar les creatures, no les haguera 

creades.» Donchs, si la sua bondat sens alguna solicitud vostra, que no podíeu éser 
solícits ans que fóseu, vos ha donat lo més, lo cors y ànima, creant-vos hòmens, sperau 
que us donarà lo menys, que són vestidures y vianda.

 entendre] entender V. Seguim B.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |   chich] cich B. Seguim V.  |   són] sons V. 
Seguim B.  |   necessitats] necessaritats B. Seguim V.

- Recita ... gola] Lc 16, 19: Homo quidam erat dives, qui induebatur purpura et bysso, et epulabatur 
quotidie splendide. Es tracta del començament de la paràbola del ric i Llàtzer.

- Diu ... porten] Cfr. amb el text llatí la traducció amb què Corella resol aquest passatge de Beda el 
Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.IV, c.XII (PL 92, col. 0493D): «Ubi, secundum Bedam, videtur 
argui qui spreto victu et vestitu communi, lautiora sibi, vel austeriora, prae his cum quibus vitam ducunt, 
alimenta vel indumenta requirunt» (VCC, 176b). El passatge es pot llegir també en la Glossa ordinaria, 
segons Mt 6, 31, d’Anselm de Laon (PL 114, col. 0106D).  |  - Diu ... altres] Cfr. la traducció de Corella amb 
el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a sant Agustí: «Spiritualiter ergo in manducatione, 
possumus intelligere gulosos; in induitione, vane gloriosos; in utroque avaros» (VCC, 176b).  |   gola] Om.: 
«Noli ergo quicumque es qui mundi gloriam sprevisti, ac Deo servire elegisti, noli, inquam, sollicitus esse 
vitae tuae de victu et vestitu, quia vanum est pro his esse sollicitum» (VCC, 176b).  |  - Declara ... vostres] 
Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, confegida amb certa llibertat: «Unde confirmat spem nostram 
Dominus, primo de majori ad minus descendens, et probat a majori neminem esse sollicitum circa hujusmodi. 
Si enim majus donabile datur ex amore, et minus dabitur saltem in necessitate; sed Deus dedit nobis majora 
beneficia, scilicet animam et corpus, ergo dabit et minora, scilicet victum et vestitum. Non enim anima 
propter escam creata est, nec corpus propter vestimentum, sed magis e contra est factum, ideo non sit 
sollicitus animus, ne percipiat quod propter se creatum est» (VCC, 176b).  |  - Diu ... creades] Cfr. amb el 
text llatí la traducció abreujada de Corella: «Unde Chrysostomus: “Nisi Deus vellet conservare quod est, 
ipsum non creasset, quia vero ipse constituit ut anima cibo, et corpus indumento conservetur, ideo ipse 
utrumque tribuit” haec Chrysostomus» (VCC, 176b). Aquest passatge pertany en realitat a Pseudo-Crisòstom, 
Opus imperfectum in Matthaeum, 16 (PL 56, col. 723).  |  - Donchs ... vianda] Cfr. amb el text llatí, que 
Corella tradueix amb certa llibertat: «Qui ergo dedit sine sollicitudine nostra vitam, dabit sine sollicitudine 
nostra superflua, etiam illud unde regatur vita; fatuus est ergo qui propter minus, scilicet escam, aut 
vestimentum, perdit majus, scilicet animam vel corpus» (VCC, 176b).





[8. DE LA SOL·LICITUD  EN EL  MENJAR ,  ON EXPOSA  LA SEMBLANÇA 
DELS OCELLS]

Specifica lo Senyor aprés particularment portant exemple de les irracionals creatures, 
perquè la sua veritat sia més clara, provant que si la divina providència té cura de les 
menors coses, no és de pensar que de les majors se oblide: «Mirau los ocells de l’ayre: 
no senbren, ni cullen, ni en horons stogen, y lo celestial Pare los peix hi·ls dóna vida per 
amor dels hòmens, per los quals ha creat les menors creatures.» Quant més donarà vida 

als hòmens, en los quals la sua imatge stà sculpida!
Diu sant Crisòstom: «Tots los animals són creats per als hòmens, y és certa cosa que 

la fi és més noble que les coses que a la fi se ordenen.»
Donchs, axí com la divina sapiència peix y dóna vida als ocells ab solicitud a la sua 

natural condició pròpia, axí dóna vida als hò- {132b} mens ab solicitut per la prudència 

y rahó areglada, que axí com los ocells per instinct natural cerquen les coses necesàries, 
axí l’ome segons discretió y prudència ab solicitut temprada. Y per ço no diu lo Senyor 
que·ls ocells no volen y que no cerquen les naturals pastures. No veda en los hòmens 
treball y prudència, mas la solicitut y avarícia.

Diu sant Crisòstom: «Tots los ocells ha fet lo Senyor per los hòmens, y per a si mateix 

ha fet l’ome. Donchs, si als animals dóna vianda per amor dels hòmens, per amor de si 
mateix, no donarà vianda als hòmens?»

 de les] dels B. Seguim V.  |   senbren] sembren B. Seguim V.  |   creatures] creatnres V. Seguim B.  |   necesàries] 
necessàries B. Seguim V.  |   discretió] discressió B. Seguim V.  |  solicitut] solicitud B. Seguim V.  |   treball] 
treballs B. Seguim V.  |  prudència] Cfr. amb VCC, 176b: providentia. Optem per mantindre la lectura que 
transmeten VB, atenent al context d’aparició.

- Mirau ... creatures] Mt 6, 26: Respicite volatilia caeli, quoniam non serunt, neque metunt, neque 
congregant in horrea: et Pater vester caelestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis?

- Quant ... sculpida] Cfr. amb el text llatí, el sentit del qual no coincideix plenament amb la traducció de 
Corella: «ergo multo magis pascit homines, qui sunt chariores sine sollicitudine eorum superflua» (VCC, 
176b).  |  - Diu ... ordenen] Cfr. la traducció corelliana amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest 
passatge a sant Joan Crisòstom: «Rationale enim animal, sicut et homo, majoris est ponderis et pretii coram 
Deo quam irrationabilia, sicut sunt aves, quia animalia facta sunt propter hominem, finis autem est nobilior 
his quae sunt ad finem» (VCC, 176b).  |  - Donchs ... temprada] Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada 
de Corella: «Sicut ergo Deus pascit aves cum sollicitudine convenienti suae naturae, sic pascit homines cum 
sollicitudine convenienti eorum naturae, quae est secundum regulam rationis rectae, si tamen ea quae 
praecipit studeant implere. Quia sicut natura avium est praedicto modo vivere, sic natura hominis est vivere 
secundum dictamen rationis rectae, ad quod sequitur ipsum debere sollicitari sollicitudine moderata ad 
quaerendum ea quae non dedit sibi natura, ut cibum et vestimentum necessarium» (VCC, 176b).  |  - Diu ... 
hòmens] Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 16 (PL 56, col. 723).





[9. DE  LA SOL·LICITUD EN  EL  VESTIR , ON  EXPOSA LA SEMBLANÇA 
DELS LLIRIS]

Aquesta matexa sentència prova lo Senyor y declara de les vestidures, dient: «No y ha 
algun de vosaltres, per molt que sia solícit, puga ajustar alguna cosa a la quantitat 
corporal de la sua persona, y los vestiments segons la quantitat vostra són necessaris. 
Donchs, si la divina bondat vos fa augmentar y créixer sens alguna solicitut vostra, 
quant més vos donarà la roba per a cobrir lo que ell vos dóna sens alguna supèrflua 

solicitud vostra. Però mirau los liris, les flors y herbes, los quals sens alguna solicitut 
crexen y augmenten, y segons la quantitat que tenen, com los vist la divina providència. 
No filen, no tixen ni treballen, y són de tan excel·lents colors les sues vestidures que lo 
rey Salamó en la sua abundant glòria y riquea no pogué atényer colors tan excel·lents 
per a les sues reals vestidures, perquè les obres dels artistes no poden éser axí 

excel·lents com les fa natura, perquè és Déu omnipotent lo mestre».
Diu sant Jerònim: «Quina real porpra a la color de les flors se acompara? Quin 

carmesí se pot egualar a la rosa? Quina blancor a la dels liris? Quin morat y groch a les 
violes? Y quin blau als blaus liris?» Diu sant Crisòstom: «No solament los cels dien y 
parlen les divinals excel·lències, mas les flors, los arbres y herbes.»

Entén, donchs, lo Senyor clarament concloure que sens cura y solicitud supèrflua per 
la sua bondat donarà als hòmens les coses a la sua vida necessàries. Y són del Senyor 
aquestes paraules: «Si lo fe, qui és erba, y huy és en lo camp, y {132c} demà·l cullen 
hi·l sequen, y los forns ne calfen, la bondat divina de tals colors lo cobre, lo vist hi 
l’arrea, quand més vestirà a vosaltres, hòmens de poca creença!»

 vestidures] vestidueres B. Seguim V.  |   no] na B. Seguim V.  |   Quin] Quio V. Seguim B.  |   vosaltres] 
vosoltres B. Seguim V.

- No ... mestre] Mt 27-29: Quis autem vestrum cogitans potest adjicere ad staturam suam cubitum unum? 
Et de vestimento quid solliciti estis? Considerate lilia agri quomodo crescunt: non laborant, neque nent. Dico 
autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis.  |  - No ... herbes] 
Sl 18, 2: Caeli enarrant gloriam Dei, et opera manuum ejus annuntiat firmamentum. Psalteri: «Los cels 
narren la glòria de Déu, e lo cel stelat denuncia la obra de les sues mans» (López Quiles 1985: 46). Notem 
com Corella tradueix diferentment aquest salm en funció del context en què s’insereix.  |  - Si ... creença] 
Mt 6, 30: Si autem foenum agri, quod hodie est, et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit, quanto magis vos 
modicae fidei?

- Diu ... liris] Cfr. amb el text llatí la traducció amb què resol Corella aquest passatge de sant Jeroni, 
Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I, c.VI (PL 26, col. 0046A): «Unde 
Hieronymus: “Et revera, quod sericum, quae regum purpura, quae pictura textricum potest floribus 
comparari? Quid ita rubet ut rosa? Quid ita candet ut lilium? Violae vero purpuram nullo modo superari 
murice, oculorum magis quam sermonum judicium est”» (VCC, 177a).  |  - Diu ... herbes] Corella ofereix 
una traducció escurçada d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 22 (al. 23), 1 (PG  
57, col. 301). Cfr. amb el text llatí: «Unde et Chrysostomus: “Cur vero tanto etiam herbas decore vestivit, ut 
suam scilicet sapientiam demonstret, et superabundantiam virtutis, ut undique ejus gloriam discamus. Non 
enim soli coeli enarrant gloriam Dei: sed et terra” haec Chrysostomus» (VCC, 177a).  |   calfen] El text llatí 
introdueix en aquest punt una glossa explicativa que Corella desplaça al final d’aquest apartat (veg. p. 673,6). 
Cfr. amb el text llatí: «quia in quibusdam terris loco lignorum utuntur stipulis et talibus ad calefaciendum 
furnum» (VCC, 177a).





Hòmens de poca fe los nomena, que de poca fe procehex la nostra solicitut supèrflua 
de no creure la bondat, omnipotència y providència divina; quasi dient lo Senyor: «Si a 
les flors hi erbes, qui per utilitat y ornament dels hòmens les ha creades, la divina 
sapiència axí excel·lents vestidures los dóna, què farà als hòmens, los quals ha creat a la 
sua semblança no per als forns de infern, mas per a la sua glòria?»

En algunes terres, per defalt de lenya, ab fe y altres seques herbes los forns scalfen.

[10. D’AQUELLS QUE SÓN FIGURATS PELS OCELLS I  ELS LLIRIS,  
MORALMENT]

Diu la Glosa: «Mèritament los sants y contemplatius als ocells acompara, que per 
aquest món no treballen, mas tots elevats de les coses terrenes, en alta contemplació 
volant semblen als àngels». Als liris són acomparats los vèrgens, qui per special gràcia 
crexen blanchs per virginal mundícia, odorants per conversació honesta, humil, a tots 

agradable.»

[11. COM  S’HA  DE  CONFIAR  EN  LA  PROVIDÈNCIA  DE  DÉU]

Ohint, donchs, del Senyor tan benignes paraules, no desconfiem de la sua bondat y 
amor paterna, que·ns provehirà de les coses necessàries a la nostra vida. Quina fe y 
sperança tenim que·ns donarà les eternes, si de aquestes temporals miserables no tenim 
fe que la sua liberal magnificència les nos done?

 treballen] traballen B. Seguim V.  |   liris] lires B. Seguim V.  |   agradable] agreable B. Seguim V.  |  
 desconfiem] deconsfiem B. Seguim V.

- Hòmens ... divina] Corella tradueix en aquest punt aquest passatge, que en la VC s’usa per a tancar 
l’apartat. Cfr. amb el text llatí: «Vocat autem eos qui nimis sollicitantur, modicae fidei, quia ex defectu fidei 
procedit talis sollicitudo superflua, non autem sollicitudo rationalis et moderata» (VCC, 177a).  |   no ... infern] 
Add. de Corella (cfr. VCC, 177a).  |  - Diu ... àngels] Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella 
d’aquest passatge d’Anselm de Laon, Glossa ordinaria, segons Lc 12, 24 (PL 114, col. 0296D): «Moraliter, 
secundum Glossam, Sancti non immerito avibus comparantur, qui nihil in mundo habentes, nec laborantes, 
sola contemplatione terrena despiciunt, coelestia petunt, jam Angelis similes» (VCC, 177a).  |   àngels] Om.: 
«Ecce quod commendantur in Sanctis tria, scilicet: paupertas voluntaria, quia nihil habentes; contemplationis 
quies sive otiositas sancta, quia non laborantes; mentis elevatio ad superna, quia aeterna petunt. Per volatilia 
ergo coeli intelligi possunt viri contemplativi qui non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea, se 
negotiis secularibus implicando, et Dominus pro eis sollicitatur necessaria ministrando» (VCC, 177a).  |  
9-11 Als ... agradable] Cfr. amb el text llatí, que Corella ofereix de manera resumida: «Per lilia vero agri intelligi 
possunt vere casti, quia propter candorem munditiae, et propter odorem virtutis in quibus crescunt, non tam 
suo labore quam Dei dono; qui considerandi sunt ad laudandum et imitandum, et incremento bonae actionis, 
et in quiete sanctae contemplationis, et in decore honestae conversationis» (VCC, 177a).  |   vida]  Om.: «si 
tamen ea quae praecipit faciamus» (VCC, 177a).  |  13-15 Quina ... done] Cfr. la traducció amplificada de 
Corella amb el text llatí: «Si enim de temporalibus diffidimus, quomodo aeterna sperabimus?» (VCC, 177b).





Diu sanct Crisòstom: «No tem fam la fe verdadera. És poca fe que de les poques 
coses desespera. Donchs: com sperarà les eternes? Qui entén quina cosa és home, en 
Déu spera; qui en Déu no spera, no entén què vol dir home, com no pensa que Déu és en 
l’ome. Del Creador desespera aquell qui en les creatures spera». No speres, donchs, en 
la solicitut y ànsia tua, mas spera en aquell qui t’ha fet home perquè l’ames, y sies 

obedient als seus preceptes, y ell donar-t’à lo que has mester per a fer lo que ell te mana.
Diu sant Agostí: «No·t spante la sterilitat que·l no ploure menaça. No hages temor de 

la fam sdevenidora. Sia la tua confiança en aquell que peix los ocells y vist los liris. En 
la sua bondat e providència los teus {132d} horons col·loca, los teus cellés, les tues 
ciges. Sia la sua paternal amor lo sach de les tues pecúnies, y sia ell totes les coses que 

desijar pories.»
Streny aprés lo Senyor, repeteix y suma lo que ha dit de la nostra solicitut supèrflua, 

dient: «No vullau éser solícits, pensant què menjarem, què beurem, de què cobrirem 
nostres cossos.»

Diu sant Crisòstom: «Si de les coses necessàries mana que no siam solícits, de quina 

reprensió y pena són dignes los qui per les supèrflues no dormen y les dels prohismes 
furten!»

 sanct] sant B. Seguim V.  |   la] om. B. Seguim V.  |   solicitut] solicitud B. Seguim V.  |   cobrirem] cobriren 
V. Seguim B.

- No ... cossos] Mt 6, 31: Nolite ergo solliciti esse, dicentes: Quid manducabimus, aut quid bibemus, aut 
quo operiemur?

- Diu ... spera]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a 
sant Joan Crisòstom: «Fides famem non timet. Modica fides, quae nec de minimo certa est, nedum aeterna 
non speret. Qui intelligit quid est homo, non desperat de Deo: qui autem desperat de Deo, nescit quid est 
homo; quia Deus in homine, et homo in Deo. De Creatore desperat, qui in creaturis spem ponit» (VCC, 
177b).  |  - No ... mana] Add. de Corella (cfr. amb VCC, 177b).  |  - Diu ... pories]  Cfr. amb el text llatí, 
que atribueix el passatge a sant Anselm de Canterbury: «Igitur, ut ait Anselmus: “Non te futuri temporis 
sterilitas terreat, non futurae famis timor mentem tuam dejiciat, sed ex ipso tota fiducia tua pendeat, qui aves 
pascit et lilia vestit. Ipse sit horreum tuum, ipse apotecha, ipse marsupium tuum, ipse divitiae tuae, ipse 
deliciae tuae; solus sit tibi omnia in omnibus”» (VCC, 177b). El passatge pertany en realitat, com declara el 
text llatí, a sant Anselm, Liber meditationum et orationum, meditació XVI (PL 158, cols. 0794D-0795A), per 
bé que l’atribució de Corella no manca de fonament, atés que ha estat atribuït també al Pseudo-Agustí, De 
vita eremitica, ad sororem liber, c.LXVI: De mundi et rerum praesentium contemptu (PL 32, col. 1471).  |  
 pories]  Om.: «Et ponit hic Dominus tria bona quae Deus homini dedit, scilicet: animam, corpus, et res. 
Anima debet subjici superiori, scilicet Deo, sibi obediendo; et corpus suo superiori, id est, animae, sibi 
obtemperando; et res suis superioribus, scilicet Deo ut pauperibus distribuantur, et animae ut discrete 
diligantur et corpori, ut sibi necessaria ministrentur. Sed istum ordinem pervertunt divites, qui non 
subjiciuntur Deo, quia pauperibus nihil tribuunt; nec animae, quia res inique diligunt; nec corpori, quia illud 
fatue afficiunt» (VCC, 177b).  |  - Diu ... furten]  Corella tradueix només el segon dels passatges de sant 
Joan Crisòstom que encadena en aquest punt el text llatí, la font dels quals no hem pogut identificar: 
«Secundum Chrysostomum, quod dicitur: nolite solliciti esse, non idem est quod nolite operari, sed nolite 
rebus mundanis mente affligi: contigit enim aliquem operantem nihil sollicitum esse. Et secundum eumdem: 
“Si pro necessariis non oportet esse sollicitos, qua poena digni erunt, qui pro superfluis non dormiunt, et 
aliena rapiunt”» (VCC, 177b).





«No vullau, donchs –diu lo Senyor–, éser solícits en solicitut supèrflua de aquesta 
present vida, axí com són los gentils idolatres, perquè no crehen la divina providència, 
ni speren lo que sperau vosaltres en lo celestial Regne. Lo defalt de aquestes dos coses 
los fa axí solícits.»

Als gentils e idolatres semblen los mundanals hòmens, que ab treballs, ab solicitud 

sens mesura, los béns de aquest món cerquen, guarden y stogen, no tenint algun record 
de les celestials eternes promeses. Quina differència dels infels tenen, qui no crehen ni 
res de l’eterna glòria speren? Però és gran dolor, que molts cristians ab major solicitud 
que·ls infels, y per vies més profanes, les coses de aquest món cerquen. No siau 
semblants vosaltres!

[12. DE MANERA  EN QUÈ  DÉU ES MOSTRA PARE  PER  LA  SEUA 
PROVIDÈNCIA]

Diu lo Senyor benigne: «Sab lo vostre celestial Pare, qui als seus fills no tanca les 
sues misericòrdies, que per a la vida vostra aquestes coses són necessàries, sens les 
quals ni poríeu viure, ni obehir lo que ell vos mana, ni atényer a la fi que us ordena.»

No seria piadós Pare, si als fills no dóna les coses necessàries, puys la necessitat dels 
fills li és manifesta. Y perquè és Déu no ignora les necessitats nostres, y perquè és Pare 

los fills ama; perquè és celestial és omnipotent, que res no li contrasta. Y axí, puys res 
no ignora, y té amor y potència, sens algun dubte donarà a nosaltres, fills, ab què 
sostengam nostra vida.

 semblen] sem semblen B. Seguim V.  |   stogen] stoguen B. Seguim V.  |   poríeu] porien VB. Esmenem la 
forma del verb d’acord amb el sentit del fragment.  |  us] om. B. Seguim V.  |   vida] vista VB. Cfr. amb el text 
llatí. Esmenem la lliçó atenent al sentit del passatge.

- No ... idolatres] Mt 6, 32: haec enim omnia gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, quia his omnibus 
indigetis.  |  - Sab ... necessàries] Mt 6, 32.

- No ... solícits] Cfr. amb el text llatí: «Nolite, inquam, de his solliciti esse. Haec enim omnia, scilicet ad 
victum et vestimentum pertinentia Gentes, id est, Gentiles inquirunt, cum sollicitudine nimia, et vitiosa, quae 
divinam providentiam circa actus humanos negantes, circa talia immoderate sollicitantur, quorum videlicet 
erga praesentem vitam studium omne consumitur, quibus nulla porsus cura est futurorum, nec confidentia de 
promissione aeternorum» (VCC, 177b).  |  - Als ... speren]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: 
«Vel, haec omnia Gentes, id est, homines mundani, cum sollicitudine immoderata et nimia, inquirunt, quia 
magis bona prasentia quam futura quaerunt; et ideo talis sollicitudo facit eos infidelibus similes. Quid enim 
amplius habet fidelis a gentili, cujus infidelitas animum sollicitat, et curis hujus vitae fatigat?» (VCC, 177b).  |  
- No ... vosaltres]  Cfr. amb el text llatí: «Vos ergo haec quaerere non est necesse, quaerere, inquam, cum 
sollicitudine» (VCC, 177b).  |   ni ... ordena]  Cfr. amb el text llatí: «neque Deo servire potestis, quae utique 
ipse dat, nisi infidelitas vestra avertat» (VCC, 177b).  |  - Y ... vida]  Cfr. la traducció de Corella amb el 
text llatí: «Et quia Pater est, vult; et quia coelestis, potest; si autem potest, et vult, sine dubio donabit quod 
nobis expediat ad salutem» (VCC, 177b).





Diu Rabanus: «Quin rey als seus fels cavallers no dóna lo sou de la milícia? Qual 
senyor als qui·l serveixen no dóna ab què vixquen? Qual pare no peix los fills que en- 
{133a} gendra?»

Diu sant Crisòstom: «No diu lo Senyor: “Sab Déu les necessitats vostres”, mas: “Sab 
vostre Pare”, perquè referme y augmente la sua sperança. Si és Pare, y tal pare, no 

comportarà que·ls fills se perden, que·ls hòmens pares de sos fills no u comporten; 
quant menys ho comportarà Déu, bondat infinida, lo qual coneix la sua creatura, coneix 
la indigència y necessitat sua! Ell te ha creat home; no comportarà, si en ell speres, que 
la obra de les sues mans se perda. A ell ha plagut que·ls hòmens aquestes necessitats 
sostinguen, perquè a ell, Déu, Creador y Pare, recórreguen, y coneguen que de la sua 

bondat devalla tot lo que tenen.»

[13. DE LES SET CAUSES PER  QUÈ  HOM PATEIX  PENÚRIA ALGUNES 
VEGADES]

Y devem atendre que per moltes causes los hòmens passen fretura. Primerament, per 
los pecats y culpes. Segonament, perquè en virtuts se exerciten. Terçament, per la 
importunitat de nostra avarícia moltes vegades la solicitud nostra nos fa perdre lo per 
què treballa. Quartament, per la superfluïtat nostra, que és digna cosa que treballant per 

les coses supèrflues nos fallguen les necessàries. Quintament, perquè aquells qui de les 
temporals riquees abusen, y en lo que no deuen les despenen, és justa cosa que aprés de 
les necessàries passen fretura. És ingratitud la sisena causa: és digna cosa que l’ingrat 
sia privat del benifici. Setenament, perquè entengam y atorguem que les coses temporals 
Déu les dóna, y que no vénen per fat ni per cars y fortuna; y per ço, quand se perden, 

recorrem a la divina providència.

 qui·l] qui·ls B. Seguim V.  |  serveixen] serveix B. Seguim V.  |   solicitud] solicitut B. Seguim V.  |   fallguen] 
falguen B. Seguim V.  |   benifici] benefici B. Seguim V.

- Diu ... gendra]  No hem pogut localitzar la font d’aquest passatge de Raban Maur.  |  - Diu ... tenen]  
Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 22 (al. 23), 2 (PG 57, col. 302).  |  - A ... tenen]  Cfr. amb el 
text llatí la part final d’aquest passatge de Crisòstom: «nam ipsi utique sic placuit, ut hanc indigentiam natura 
pateretur. Nequaquam erit ergo contrarius in his quibus ei opus esse decrevit, necessariarum eam rerum 
perceptione fraudabit» (VCC, 178a).  |   tenen] El traductor valencià omet a continuació, possiblement per 
evitar repeticions de contingut, aquest passatge de sant Agustí: «Unde etiam Augustinus: “Scit coelestis 
medicus quid nobis daturus est ad consolationem, quidve subtracturus sit ad exercitationem: non enim homo 
jumento suo cibaria subtrahit sine causa. Si ergo scit ut dictum est, et vult, quia Pater, et potest, quia 
omnipotens; ergo nec est timendum quin provideat nobis” haec Augustinus» (VCC, 178a). No hem pogut 
localitzar el text en l’obra de sant Agustí, per bé que l’atribució figura també en Zacaries Cristopolità, In 
unum ex quatuor sive de concordia evangelistarum libri quatuor, l.I, cc.XXXVII-XXXVIII (PL 186, col. 
0146D).  |  - Setenament ... providència]  Cfr. amb el text llatí la traducció d’aquesta setena causa: 
«Septima causa est, ut credamus Deum nobis praebere temporalia, et non esse a nobis, vel ex debito nobis 
tribui a Deo; ea enim subtrahendo ostendit quod ipse sit Dominus» (VCC, 178a).





[14. DE  LA SOL·LICITUD PERMESA  I  DE  LA PROHIBIDA]

Prohebeix, donchs, lo Senyor solicitut y temor de desconfiança, y permet solicitut de 
treball y providència. Prohebeix solicitut desordenada y supèrflua, per la qual se obliden 
hi s’empachen les spirituals y eternes promeses, però permet solicitud ordenada y 
necessària, areglada per la virtut de prudència. En altra manera temptaria a Déu l’ome, 
sperant que fes miracle en lo que·s pot provehir ab solicitud discreta. Pot algú amar les 

coses temporals hi supèrflues, o les necessàries: per les supèrflues, lo Senyor nos mana 
que no ajustem riquees; per les necessàries, que {133b} no tingam solicitud 
desordenada.

Tres solicituts se troben en nosaltres. La primera és de natural providència, perquè no 
semble que a Déu tempte l’ome, si dexa los treballs que la nostra penosa vida 

acompanyen, dels quals dix Déu al primer pare: «Menjaràs lo teu pa en suor de la tua 
cara.» La segona solicitut és de culpa, quant és major la solicitud del que deuria, 
anticipant lo temps y hora, axí com si en lo temps del segar pensam en les venemes; o si 
és la solicitud tanta que les coses spirituals e lo servey de Déu oblida, o si als 
manaments de Déu contrasta, o si de la providència divina desespera, o si creu per la 

sua providència sens lo divinal ajutori acabar lo que desija, o si és en les coses 
supèrflues, y més si en coses il·lícites. La terça solicitud és virtuosa en les obres de 
justícia y de misericòrdia, havent compasió dels pobres, y essent solícit del bé de la 
utilitat dels prohismes. La primera és tolerable, la segona vituperable, la terça 
comendable.

 desconfiança] desconfiancia VB. Esmenem la lliçó.  |   solicitut] solicitnt B. Seguim V.  |   solicitud] solicitut B. 
Seguim V.  |   areglada] arreglada B. Seguim V.  |   Senyor] Sonyor B. Seguim V.  |   tingam] tingan B. Seguim 
V.  |   solicitut] solicitud B. Seguim V.  |   pensam] pensan B. Seguim V.  |   spirituals] spirrituals B. Seguim 
V.  |  oblida] ablida B. Seguim V.  |   solícit] sollcit B. Seguim V.  |   tolerable] tollerable B. Seguim V.

- Menjaràs ... cara] Gn 3, 19: In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram de qua sumptus 
es: quia pulvis es et in pulverem reverteris.

- En ... discreta]  La mateixa argumentació es troba en el Terç, en aquest cas en forma de glossa interpolada 
per Corella: «E altrament no poguera passar ab los seus la vida sinó per miracle, los quals lo Senyor no 
obrava quant ab prudència provehir s’i podia» (f. 85d).  |  - La ... il·lícites]  Cfr. amb el text llatí aquesta 
segona sol·licitud, que Corella tradueix amb certa llibertat: «Secunda est culpae, quae consistit in quantitate 
rerum, cum supra necessitatem acquiruntur; et hanc sollicitudinem parit et comitatur avaritia, in qualitate 
etiam et lauticia rerum quam comitatur luxuria, in nimis quoque anxia necessariorum provisione ex qua 
sequitur spiritualium negligentia; et haec sollicitudo omnino prohibetur, quia vitiosa judicatur» (VCC, 
178a).  |   venemes]  Collites de raïms (DCVB, s.v. venema).  |  - havent ... prohismes]  Cfr. amb el text llatí: 
«et proximi compassione» (VCC, 178a).  |   prohismes]  Om.: «Unde Apostolus: Instantia mea quotidiana est 
sollicitudo omnium Ecclesiarum [2Co 11, 28], haec sollicitudo praecipitur, quia ad charitatem pertinere 
dignoscitur» (VCC, 178a).  |   comendable]  Recomanable (DCVB, s.v. comendable).





[15. COM PRIMER  S’HA DE  DEMANAR  EL  REGNE  DE  DÉU,  ÉS A  DIR , LA 
GRÀCIA  I  LA GLÒRIA]

Conclou lo Senyor l’orde de les nostres demandes, dient: «Demanau primer lo Regne 
de Déu y la sua justícia, que vol dir gràcia, ab la qual, perquè·l pugau atényer, façau 
bones obres. Y totes les altres coses que són les necessitats de la present vida vos seran 
donades, que axí com per los peccats la terra és feta stèril y no fructifica, axí per les 
bones obres dóna los seus fruyts en abundància.»

E, si la divina providència als bons permet que dels béns temporals y necessaris 
tinguen fretura, és per exercici y augment de virtuosa vida; y si del tot los perden, y axí 
morien, és semblant a corona de martiri; e si·ls ne dóna en abundància, és perquè·ls 
exercite hi·ls conforte a laors y gràcies. Y axí, com a bon metge dóna als seus elets lo 
que a la sanitat spiritual és més conforme.

Hi devem a les paraules atendre, que diu que primer demanem lo celestial Regne, 
d’on se mostra que aprés podem demanar les altres coses. Puys, aquella qui és la fi 
nostra, sia la nostra primera y principal demanda, y les altres coses diu que vendran a 
{133c} nosaltres, si de cor y de pensa demanam la primera. Y per ço diu que vendran a 
nosaltres, perquè la solicitud d’elles no·ns empache la principal demanda del celestial 

Regne.

 dóna] dana B. Seguim V.  |   demanem] demanen B. Seguim V.  |   primera] primer B. Seguim V.  |   delles] 
dels B. Seguim V.

- Demanau ... donades] Mt 6, 33: Quaerite ergo primum regnum Dei, et justitiam ejus: et haec omnia 
adjicientur vobis.

- Conclou ... abundància]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que s’inicia amb una 
explicació, que el traductor valencià omet, sobre les tres classes de béns existents (celestials, espirituals i 
temporals), i que es posa en relació posteriorment amb el verset de Mt 6, 33: «Tandem concludit de quo debet 
homo esse sollicitus, quia de aeternis, non de terrenis. Et implicat hic triplex bonum, scilicet coeleste, 
spirituale, et temporale. Primum est, bonum gloriae; secundum, gratiae; tertium, fortunae. Primum est 
maximum; secundum, minus; tertium, minimum. Ideo primum debet esse in intentione, sicut praemium; 
secundum, in operatione, tanquam meritum; tertium, in adjectione, tanquam sustentamentum. Ita, inquit, 
nolite solliciti esse circa temporalia quaerenda; sed primum intentione et affectione, ac praecipue prae 
omnibus aliis, et principaliter tanquam beatitudinem omnium actionum, et ultimum finem, qui est per se 
appetibile, quaerite regnum Dei, id est vitam aeternam et coelestia bona; et ne sit error in quaerendo, secundo 
tanquam rectam viam, et id per quod meretur obtineri regnum Dei, quaerite, justitiam Dei, sequendo ejus 
praecepta, etiam justitiae opera; et tertio ad vitae necessaria vobis, haec omnia, scilicet temporalia, quorum 
universitatem in tribus posuit, scilicet in cibo, potu, et vestimento, adjicientur, scilicet, vobis, cooperantibus et 
collaborantibus, ac sollicitudinem modo habentibus, quia sicut propter mala opera fructus terrae subducitur, 
sic propter bona opera adjicitur» (VCC, 178a-b).  |  - Y ... conforme]  Cfr. la traducció abreujada de Corella 
amb el text llatí: «Quia, diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum [Rm 8, 28]; scit enim medicus 
coelestis quid magis expediat nobis» (VCC, 178a).  |  - Hi ... Regne]  Cfr. la traducció de Corella amb el 
text llatí: «Igitur quia primum relative dicitur ad secundum, patet quod non excludit sollicitudinem omnino 
circa necessaria vitae; sed ostendit quod principaliter debemus sollicitari de spiritualibus, et secundario de 
temporalibus, quia temporalia adjicientur nobis, id est, consequentur sine ullo nostro impedimento, ne cum 
ista quaerimus, illinc avertamur, aut ne duos fines constituamus» (VCC, 178b).





Diu sant Agostí: «Quand dix que primer demanàssem lo celestial Regne, significa que 
aprés demanàssem les necessitats de nostra vida: la primera com a beatitud nostra, la 
segona com a instrument y pasatge, que per aquesta mísera present vida a la eterna 
pugam atényer.»

Clarament lo Senyor nos demostra que les coses temporals no deuen axí éser per 

nosaltres desijades que per elles principalment obrem virtuosos actes, encara que per a 
la vida nostra sien necessàries, mas que tots los nostres actes y justes obres per obtenir 
lo celestial Regne se endrecen. Sia la principal y primera intenció nostra atényer lo 
celestial Regne, y tots los altres desigs nostres aquesta última fi los endrece.

Los sants, en la primitiva Sgleya, lo Regne de Déu primer demanaren, y aquell 

obtingueren, y ensemps ab aquell los fon donat aquest temporal regne al temps de 
Constantí, emperador cristianíssim. Ara de present, lo regne del món demanen, aquest 
regne cerquen hi per aquest treballen. Més solicitud tenen de les riquees y terres que no 
de les ànimes y sgleyes, y per ço deuen molt tembre que per lo regne del món lo Regne 
de Déu no perden.

[16. DEL SENTIT  EN QUÈ ES  PROHIBEIX TINDRE  CURA DE  L’ENDEMÀ]

Veda aprés lo Senyor la solicitud y ànsia de pensar en lo sdevenidor dia, dient: «Del 
jorn de demà no vullau éser solícits; no vullau que en lo sdevenidor la vostra solicitut se 
allargue. Prou és que penseu en la necessitat de la present vida: no anticipeu la cura y 
ànsia del sdevenidor dia.»

Diu sant Jerònim: «Vedant que no pensem en lo següent dia, par que·ns atorgue que 

del present podem tenir ànsia.» Basta que en lo present la nostra cogitació stiga; en les 
coses sdevenidores, incertes, no s’allargue la solicitud nostra.

 necessitats] necessatats B. Seguim V.  |   pasatge] passatge B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   intenció] 
entenció B. Seguim V.  |   primitiva] primi mitiva B. Seguim V.  |   aquell] aquella B. Seguim V.  |  los] om. B. 
Seguim V.  |   treballen] trebalen B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   de la] del V. Seguim B.  |  
 sant] sanct B. Seguim V.  |  par] per B. Seguim V.

- Del ... solícits] Mt 6, 34: Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi: 
sufficit diei malitia sua.

- Diu ... atényer]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb què resol Corella aquest passatge, que 
conté un fragment de sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.II, c.XVI (PL 34, col. 1292): «Nam 
secundum Augustinum, cum dixit: Quaerite primum regnum Dei, significavit temporale posterius 
quaerendum, non tempore, sed dignitate; illud tanquam bonum, hoc tanquam necessarium propter illud 
bonum. Hoc est primum quaerere regnum Dei, et posterius temporale, id est, hoc priore loco ponere, et illud 
posteriore, scilicet ut ideo quaeramus temporale, ut habeamus regnum Dei, et non e converso» (VCC, 178b).  |  
- y ... obtingueren]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 178b).  |   emperador cristianíssim]  Add. de Corella (cfr. 
amb VCC, 178b).  |  - Diu ... ànsia]  Sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium 
libri quatuor, l.I, c.VI (PL 26, col. 0046B).





Diu sant Crisòstom: «Ja damunt nos ha vedat de les coses presents la solicitut 
supèrflua; ací·ns veda la solicitut de les coses sdevenidores. Y stimam prudents y savis 
aquells qui per a molts anys a les neces- {133d} sitats y superfluïtats proveheixen, y 
no·s recorden del que·l Senyor nos mana.»

Diu sant Crisòstom: «No vol lo Senyor que del que és per venir siam solícits, que ni 

de present ni del que speram som certs quant durarà la nostra vida.»
Diu sant Ancelm: «Pensa que deus morir cada dia, y axí perdràs la solicitut del 

sdevenidor dia.»
Diu Sèneca: «Axí devem cada dia ordenar la vida nostra, com si fos lo darrer dia.» 

Donchs, basta que pensem en lo que de present nostres ulls miren, y dexem la solicitut 

de les coses sdevenidores.
Lo dia qui és per venir ab si porta la solicitud sua, no la vullam anticipar nosaltres: 

poria ser en va la solicitud nostra per la incertitud de les coses sdevenidores.
Diu sant Crisòstom: «No·ns veda la solicitud del present dia, mas que no anticipem la 

sdevenidora.»

Y ab discreció devem atendre que solicitud pot dir anxietat, cupiditat y avarícia, y 
aquesta de present y de esdevenidor és mortífera; o pot dir discreta cura de les coses 
necessàries, y aquesta diu que sia en les coses presents y no en les sdevenidores. Sia, 
donchs, de si mateix solícit lo present dia.

 ací·ns] ací·us B. Seguim V.  |  la] lo V. Seguim B.  |   som] són B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  
 darrer] derrer B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

 Lo ... sua] Mt 6, 34.

- Diu ... mana]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a Pere 
Cantor: «Ubi Petrus Cantor: “Supra prohibuit sollicitudinem vitiosam de praesentibus, quae scilicet sunt 
unius anni; semel enim in anno serimus, metimus, et colligimus, unde et praesentia quasi dicuntur; hic autem 
prohibet sollicitudinem de futuris, ut de his quae post annum veniunt. De his enim quae procurat divina 
ordinatio, non convenit sollicitari. Si ergo providentia tua ultra annum extenditur, jam in vitiosam 
sollicitudinem vertitur; ut abbatis, qui usque in tertium annum reservavit annonam. Cujusmodi homines modo 
reputamus sapientes, cum tamen veniant contra Domini prohibitum, qui concedit tantum curam praesentium. 
Tales etiam de Deo diffidunt, et ob hoc miserrimi sunt” haec Petrus Cantor» (VCC, 178b-179a). No hem 
pogut verificar l’atribució d’aquest passatge.  |   mana]  El traductor valencià omet a continuació aquest 
passatge de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 22 (al. 23), 4 (PG 57, 305): «Unde et 
Chrysostomus: “Quod autem dictum est nolite cogitare de crastino, scio ego nec audire aliquem, nec omnino 
servare. Cum enim neque orare pro his jubeamur, nos omne studium ergo haec expendimus, et de his singulis 
cogitando consumimur. Sed quantam in his quae ad corpus sunt curam ostendimus, tantam in spiritualibus 
habemus incuriam, imo longe etiam majorem” haec Chrysostomus» (VCC, 179a).  |  - Diu ... vida]  Cfr. amb 
el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a sant Joan Crisòstom: «Non vult autem Dominus 
de futuro nos esse sollicitos, tanquam certi de futura vita simus, quia neque de praesenti certi et securi sumus» 
(VCC, 179a).  |  - Diu ... dia]  Sant Anselm de Canterbury, Liber meditationum et orationum, meditació XVI 
(PL 158, col. 0794D). El passatge és recollit també pel pseudo-Agustí, De vita eremitica, ad sororem liber, 
c.LXVI (PL 32, col. 1471).  |   Diu ... dia]  Sèneca, De brevitate vitae, ad Paulinum, VII, 9.  |  - Lo ... 
sdevenidores]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Crastinus enim dies sollicitus erit 
sibiipsi [Mt 6, 34], id est, ipse affert sollicitudinem suam secum, quia tempus futurum habebit sollicitudinem 
suam, sibi congruam et debitam, sicut patet quod ex variatione temporis occurrunt varia fienda, de quibus 
sufficit tunc sollicitari cum venerit eorum hora. Ac si dicat: Cum futurus dies advenerit, de ipso curabitis, et 
non ante; sicut enim hodiernam sollicitudinem non interdico, ita nec crastinam, postquam crastinus dies 
advenerit» (VCC, 179a).  |  - Diu ... sdevenidora]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 179a)





Y diu més lo Senyor: «Basta a cascun dia la sua malícia.» No prenem ací malícia per 
culpa, mas per les penes de la primera culpa, que són treball, fatiga, calamitat y misèria, 
dolor, angústia, tristícia, solicitud y cura en lo stament de innocència. Si Adam no 
pecara, no fóra mester que fósem solícits de nostra vida.

Diu sant Crisòstom: «Dient lo Senyor que a cascun jorn li basta la sua malícia, no diu 

malícia per culpa, mas per misèria y pena, axí com diu en altre loch per boca del profeta: 
“No y ha mal en la ciutat que no haja fet lo Senyor”; no u entén lo profeta de rapines, 
furts, homicidis y adulteris, mas de les penes que dignament vénen per tals delictes. Les 
plagues y afflictions que per nostres pecats nos tramet la divina justícia se nomenen 
mals de pena. A vegades nomenam los effectes per lo nom de les causes. Legim la letra 

y diem: “És la sua mà aquesta.” A la letra diem que és la mà de aquell qui l’à scrita. Y 
axí, diu lo Sen- {134a} yor per la boca del profeta: “Yo faç la pau hi lo mal crehe”, 
entenent-ho per lo mal de nostres justes penes.»

Diu sant Agostí: «Ab gran prudència devem atendre, si miram algun servent de Déu 
provehir en les coses necessàries per a la necessitat sua, y per aquells qui té en comanda, 

no prengam scàndel, ni stimem que sia aquesta solicitud contra los divinals preceptes, ni 
que sia contra aquestes evangèliques divines paraules: que no tingam solicitud del 
sdevenidor dia; que·l Senyor, al qual servien los àngels, per exemple nostre, y per 

 prenem] prenen B. Seguim V.  |   per] per add. B. Repetició innecessària. Seguim V.  |   pecara] peccara B. 
Seguim V.  |  fósem] fosen B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   Legim] 
Elegim B. Seguim V.  |   diem] dien B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   prengam] pregam V 
pregan B. Esmenem el verb atenent al sentit del passatge.  |   los] los add. V. Repetició innecessària. Seguim 
B.

 Basta ... malícia] Mt 6, 34.  |   No ... Senyor] Am 3, 6: Si clanget tuba in civitate, et populus non expavescet? si 
erit malum in civitate, quod Dominus non fecerit?  |   Yo ... crehe] Is 45, 7: Formans lucem et creans tenebras, 
faciens pacem et creans malum: ego Dominus faciens omnia haec.

- Y ... vida]  Cfr. la traducció abreujada que ofereix Corella en aquest punt amb el text llatí, que glossa amb 
major profusió la darrera part del verset Mt 6, 34: «Sufficit enim diei malitia sua, id et, cuilibet tempori labor 
et fatigatio, calamitas et contritio, dolor et tristitia, afflictio et angustia, sollicitudo et cura. Unde malitia hic 
dicitur, non malum culpae quod agimus sed malum poenae quod patimur. In statu enim innocentiae non 
indiguisset homo tali sollicitudine; ac si dicat: non oportet quod laboret cogitatus ad habendum vitae 
necessaria, diemque praeveniat, quia ad hoc sufficit dies quo necessaria sumere oporteat; cum enim pro se 
suam habeat sollicitudinem, non oportet addere aliam. Cur ergo malitiam malitiae laborem labori, curam 
curae superaddere velis? Non itaque pro malignitate ponitur hic malitia, sed pro labore et miseria.  Sic enim 
dicere solemus, multa mala hodie passi sumus, quando aliquo magno labore vel miseria fatigamur» (VCC, 
179a-b).  |  - Diu ... penes]  Corella abreuja i tradueix amb certa llibertat aquest passatge de sant Joan 
Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 22 (al. 23), 4 (PL 57, col. 304): «Unde Chrysostomus: “Malitiam vero 
hic non malignitatem vocat, sed miseriam et laborem. Sicut enim cum alibi dicit: Si erit malum in civitate 
quam Dominus non fecit [Am 3, 6], non avaritiam significat, ac rapinas, nec talium quidquam aliud omnino; 
sed eas profecto plagas, quae divinitus inferuntur, de quibus rursus loquitur per Prophetam: Qui facio pacem, 
et creo malum [Is 45, 7]. Neque enim hic malitiam voluit intelligi: sed pestilentias profecto et fames, 
ceteraque hujusmodi, quae mala esse putantur a plurimis; ita hic quoque malitiam pro afflictione posuit 
dicens: Sufficit diei malitia sua. Nihil enim ita dolorem infert animae, ut sollicitudo et cura” haec 
Chrysostomus»  (VCC, 179b).  |   penes]  Om.: «Itaque non labor et providentia damnatur, sed mentem 
praefocans cura» (VCC, 179b).  |  -, Diu ... tanquen]  Sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.II, 
c.XVII (PL 34, col. 1294-1296).  |  - no ... paraules]  Cfr. amb el text llatí: «judicemus eum contra 
praecepta Domini facere» (VCC, 179b).





informar la sua sposa Sgleya, portava en la sua companyia bosa per a provehir los seus 
pobrellets dexebles, per hon manifestament se mostra que·l Senyor no condampna 
aquells qui ab discreta prudència tenen solicitut de les coses a la vida necessàries, les 
quals ordenen a l’amor sua, en la qual tots nostres desigs, totes nostres affections se 
tanquen.»

ORACIÓ

Senyor Jesús, fes-me gràcia que yo no thesaurize en la terra, ni applegue terrenes 
riquees, mas en lo cel premis de mèrits per la tua gràcia. Y, perquè algú no pot servir dos 
senyors contraris, delliura’m, poderós Senyor, de la servitut del món, de la carn y del 
diable, perquè eleve la mia pensa en contemplar lo teu celestial Regne. Ajusta, Senyor, a 

la statura natural mia hun colse de gràcia en la present vida, y altre de glòria en la 
sdevenidora. Y tu, lum eterna, il·lumina la mia pensa, que mire y considere los liris, 
violes y roses dels martres, confessors y vèrgens de la tua santa Sgleya, y no gire los ulls 
que miren lo fe verd y altres herbes que per a cremar en los forns les arranquen, que són 
los richs pomposos, qui no floreixen ni fructifiquen, mas, arrancats y sechs de la tua 

gràcia, al forn de les infernals flames los dimonis los porten. Y fes-me gràcia, Senyor, 
que principalment lo teu Regne demane, y les virtuts ab les quals se pot atényer, y ab les 
necessitats temporals per lo camí de virtuts a tu, celestial Regne, pervinga. Amén.

 sposa] esposa B. Seguim V.  |  companyia] companya B. Seguim V.  |   condampna] condamna B. Seguim V.  |  
 discreta] dirscreta B. Seguim V.  |   sdevenidora] esdevenidora B. Seguim V.  |   arrancats] arrencats B. Seguim 
V.

- per ... dexebles]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 179b).  |  - per ... tanquen]  Cfr. amb el text llatí: «Et 
iterum satis apparet Dominum nostrum non hoc improbare, si quis humano more ista procuret» (VCC, 
179b).  |   tanquen]  Om.: «sed si quis propter ista Deo militet, ut in operibus sui non regnum Dei, sed istorum 
acquisitionem intueatur. Ad hanc ergo regulam hoc totum praeceptum redigit, ut etiam in istorum provisione 
regnum Dei cogitemus, in militia vero regni Dei ista non cogitemus, et simplici corde tantummodo propter 
regnum Dei debemus  operari bonum ad omnes; non autem in hac operatione, vel solam, vel cum regno Dei 
mercedem temporalium cogitare. Ita enim etiam si aliquando defuerint (quod plerumque propter 
exercitationem nostram Deus sinit) non solum non debilitant propositum nostrum, sed etiam examinatum 
propositum confirmant» (VCC, 179b).  |  - Y ... porten]  Cfr. amb el text llatí la traducció amplificada de 
Corella: «ut considerem lilia agri, devotos Ecclesiae, coopertos virtutum candore, potiusquam fenum divites 
seculi mittendos in clibanum gehennae» (VCC, 179sc).



{134B} DE OBRAR MISERICÒRDIA Y DE CONFIANÇA EN LA 
ORACIÓ . CAPÍTOL XXXVIIII

[1. DE  LA RECOMANACIÓ D’OBRAR  AMB  MISERICÒRDIA]

Aprés que·l Senyor en lo precedent capítol nos mostra que no siam solícits en les 
necessitats nostres, en aquest capítol declara que siam solícits en les necessitats y 

misèries de nostres prohismes per actes de misericòrdia, dient: «Siau misericordes, axí 
com és misericordiós vostre Pare.» Relleva la divina bondat les nostres misèries, no 
sperant alguna utilitat de nosaltres; y, per lo semblant, devem éser misericordes als 
nostres prohismes, no per utilitat alguna, mas per caritat y verdadera amicícia, perquè 
som tenguts amar lo prohisme, axí com a nosaltres. Vol lo Senyor misericorde que en la 

misericòrdia semblem a nostre Pare, no en potència, la qual desijant caygué lo diable, no 
en la sapiència, en la qual volgué semblar a Déu la nostra primera mare.

Gran és lo poder dels actes de misericòrdia, los quals nos fan a Déu, creador nostre, 
semblants y conformes. Natural condició a tots los animals inclina que als semblants 
hagen misericòrdia. Quant més als hòmens, fets a imatge de Déu y semblança! Mira la 

hu en l’altre la imatge de Déu sculpida, mira aquella germandat e similitud comuna, y 
axí deu pendre comunes les misèries del prohisme, que lo prohisme no tinga alguna 
misèria que ell no la prenga per sua. Y aquesta cordial amicícia és lo fonament dels 
actes de misericòrdia.

Diu sant Jerònim: «No·m recorda haver lest de algú, que a mala mort haja finat sos 

dies, que vivint haja obrat actes de misericòrdia. Molts intercessors per ell preguen. És 
impossible que les pregàries de molts no sien ohides.»

 xxxviiii] XXXIX B. Seguim V.  |   necessitats] necesitats B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   sant] 
sanct B. Seguim V.

- Siau ... Pare] Lc 6, 36: Estote ergo misericordes sicut et Pater vester misericors est.

 nosaltres]  Om.: «sed propter suam bonitatem» (VCC, 179b).  |  - no ... nosaltres]  Cfr. amb el text llatí: 
«non propter nostrum commodum et emolumentum, sed propter illius salutem et divinae bonitatis amorem» 
(VCC, 179b-180a).  |   nosaltres]  Om.: «qui enim propter suum commodum vel emolumentum proximo 
consulit vel bene facit, non utique per charitatem hoc facit, quia non illius quem debet tanquam seipsum 
diligere, sed suam utilitatem quaerit» (VCC, 180a).  |  10-12 Vol ... mare]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada de Corella: «Vult nos Dominus patrem imitari in misericordia qua nos miseri multum indigemus; 
non in potentia, quam superbe appetens diabolus, in infernum est detractus; non in sapientia, quam appetens 
homo paradisum perdidit, immortalitatis spoliatus gloria» (VCC, 180a).  |  - Diu ... ohides]  Es tracta, en 
realitat, del Pseudo-Sant Jeroni (Belgicus), Sermones ad fratres in eremo commorantes, sermó XLIV: De 
pietate, charitate et suffragus defunctorum (PL 40, col. 1319), obra que també ha estat atribuïda a sant 
Agustí.





[2. DE  LA  PRIMERA  ESPÈCIE  DE  MISERICÒRDIA:  NO JUTJAR  ELS 
ALTRES]

Specifica aprés lo Senyor tres spècies de misericòrdia. La primera és no jutjar lo 
prohisme. Són molts actes que és incert ab quin ànimo y a quina fi se acaben, y per ço 
diu lo Senyor: «No vullau jutjar repentinament y temerària de les obres de vostres 
prohismes, y no sereu jutjats vos- {134c} altres. No encorrereu en culpa, per la qual siau 
dignes que Déu vos jutge. E si per vostra fragilitat vos sdevé que jutgeu per alguna 

sospita, no vullau dampnar ab diffinitiva sentència, perquè no encorregau en culpa, per 
la qual Déu justament vos condamne. A l’injust condampnar vostre segueix la justa 
condampnació vostra. Sia record en la vostra pensa que algú qui huy és pèsim pot ésser 
bo en lo següent dia.»

Y devem atendre que lo juhí alguna vegada és acte de justícia que al jutge secular o 

ecclesiàstich sguarda, y no parla de aquest lo sagrat evangeli. És altre juhí quand algú 
per senyals e indicis jutja mal del prohisme, y de aquest diu lo Senyor que no jutgem 
nosaltres. Y pot algú en moltes maneres jutjar de son prohisme. Primerament, per 
manifests actes, axí com si jutja que és homicida perquè ha vist com ab ses mans ha 
mort hun home, y en aquest juhí no peca. Segonament, ab senyals de gran evidència, si 

ha vist lo prohisme sol ab sola en manera desonesta, que stime que entr·ells hi haja 
culpa, y en tal juhí no peca.

Terçament, quand no són tals los senyals que a determenat juhí basten, y en aquest 
juhí tres graus se troben. Lo primer, quand per senyals laugers algú comença dubtar de 
la bondat del prohisme, y açò és venial culpa, que proceheix de una infirmitat humana, y 

més pròpiament sospita que juhí se nomena. Segonament, quand algú per tals laugers 
senyals té ferm en lo seu ànimo que és mal home aquell en qui tals senyals mira, y açò 
és pròpiament juhí, que enclou ferma sentència, y és mortal culpa. Si lo mal per laugers 
senyals del prohisme jutja, és culpable. Peca lo qui axí jutja, perquè obra contra amor y 
caritat del prohisme. Terçament, quand per laugers indicis no solament jutja, mas 

proceheix a punir la culpa que falsament per laugera sospita jutja; y és aquest greu 
delicte, no solament a caritat contrari, mas contra equitat y justícia. Y de tal juhí 
pròpiament se deuen entendre les evangèliques paraules.

 condampnació] condamnació B. Seguim V.  |   peca] pecca B. Seguim V.  |   entr·ells] entre ells B. Seguim V.  |  
 peca] pecca B. Seguim V.  |   no] ho B. Seguim V.  |  determenat] determinat B. Seguim V.  |   mal per] mal 
que per VB. Ometem el pronom relatiu atenent al sentit del passatge.  |   Peca] Pecca B. Seguim V.  |  qui] que 
B. Seguim V.  |   justícia] jnstícia V. Seguim B.

- No ... condamne] Lc 6, 37: Nolite judicare, et non judicabimini: nolite condemnare, et non 
condemnabimini. Dimitte, et dimittemini. Mt 7, 1-2: Nolite judicare, ut non judicemini. In quo enim judicio 
judicaveritis, judicabimini: et in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis.

 ab ... acaben]  Cfr. amb el text llatí: «quo animo fiant, cum possiut simplici corde fieri aut duplici» (VCC, 
180a).  |  - A ... vostra1]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 180a).





Veda lo Senyor que follament {134d} no jutgem nostres prohismes, ni en mal 
enterpretem les sues obres. A mala part porten los mals hòmens tot lo que ohen y miren. 
Los bons a bona part ho endrecen, y totes les coses stimen ben fetes, que la divina 
bondat justament les permet o les obra; y axí, de tot donen a Déu laors y gràcies.

Diu sant Agostí: «En tres actes ordenen los bons la sua vida: enterpreten en bé los 

actes del prohisme, fan bones obres a tots los qui poden y pacientment los mals 
sostenen.»

Diu sant Bernat: «Guarda’t no sies solícit explorador de la vida y conversació de ton 
prohisme, ni jutge temerari, encara que veges alguna cosa mal feta. Y més prest excusa 
lo prohisme que no l’accuses. Excusa la intenció si no pots excusar la obra, que u ha fet 

per ignorància, per inopinat cars, per fragilitat y surrepció humana. E si la veritat no 
consent que en alguna manera dissimular ni excusar ho pugues, tu mateix a tu mateix 
amonesta, y digues: “Gran és stada la temptació que axí l’à fet caure. Si en mi, fràgil 
miserable, fos venguda, més profundament me fera caure. Gràcia és special de la bondat 
divina que yo en semblants culpes no cayga.”»

Diu sant Crisòstom: «Yo stime que per aquestes evangèliques paraules altra cosa lo 
Senyor no·ns mana, sinó que les obres de nostres prohismes en la millor part sien 
enterpretades. Són alguns actes que a la una part y a la al[tra] girar se poden, dels quals 
lo juhí és temerari, y en special en dos casos: lo primer, com és incerta la intenció del 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   laccuses] l’acuses B. Seguim V.  |   sant] sanct B. 
Seguim V.  |   que les] que·ls V. Seguim B.  |   temerari, y] temerari tra y VB. Els editors afegeixen la síl·laba 
«-tra» que completa la lliçó «al[tra]», error motivat pel salt de línia. Esmenem en el text aquest error de 
composició.

 y ... gràcies]  Cfr. amb el text llatí: «et ideo de omnibus lucrum faciunt» (VCC, 180b).  |  - Diu ... sostenen]  
No hem pogut localitzar la font d’aquest passatge.  |  - Diu ... cayga]  Sant Bernat de Claravall, Sermones in 
Cantica canticorum, sermó XL (PL 183, col. 0984B).  |   per ... humana]  Corella resol amb la fórmula «per 
fragilitat y surrepció humana» el fragment llatí «puta surreptionem» (VCC, 180b), difícil de traduir en aquest 
context. Cfr. amb les diverses solucions que ofereixen la resta de traduccions romàniques, que reportem 
contextualitzades: fran.: «se tu ne peus excuser l’oeuvre, aumoins excuse l’intencion, en disant telle chose 
estre faicte par ignorance, ou par subrepcion, ou esire ung cas subit qui est advenu» (Lemenand); port.: «Se 
nom podes escusar a obra, escusa a entençom, e pensa que foi per ignorância, ou que o fêz por nom saber a 
verdade e sub-reticiamente e per cajom» (f.123d); cast.: «E si no pudieres escusar con buen juyzio la obra si 
en sí es mala, escusa tu intención juzgando que lo hizo por ignorancia, o por arrebatamiento, o por algún caso 
desastrado» (Montesino, f.238a); it.: «Scusa l’intentione se tu non puoi scusar l’opera. Imputala a ignoranza, 
a poco avvertimento, a caso» (Sansovino, f.107c).  |  surrepció]  Acció d’obrar ocultament (DCVB, s.v. 
subrepció).  |  - Gràcia ... cayga]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 180b).  |   cayga]  Després d’aquest 
passatge de sant Bernat, el traductor valencià omet aquest fragment: «De dubiis ergo judicare, et suspectos 
quasi reos condemnare, penitus repellit a nobis Dominus. Et ideo semper dubia sunt in melius interpretanda, 
et in dubiis benigniora sunt praeferenda» (VCC, 180b).  |  -, Diu ... vosaltres]  Cfr. la traducció de 
Corella amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a sant Agustí: «Unde Augustinus: “Hoc loco nihil aliud 
nobis praecipi existimo, nisi ut ea facta quae dubium est quo animo fiant, in meliorem partem interpretemur. 
Sunt enim quaedam facta media quae ignoramus quo animo fiant, quia et bono et malo fieri possunt, de 
quibus temerarium est judicare, maxime ut condemnemus. Duo autem sunt in quibus temerarium judicium 
cavere debemus, cum incertum est quo animo quid factum sit, vel incertum est qualis futurus sit qui nunc 
malus vel bonus apparet. Non ergo reprehendamus ea quae nescimus quo animo fiant, neque ita 
reprehendamus quae manifesta sunt, ut desperemus sanitatem; et vitabimus judicium de quo nunc dicitur: 
Nolite judicare ne judicetur de vobis” haec Augustinus» (VCC, 180b). El fragment pertany en realitat, com 
declara la VCC, a sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.II, c.XVIII (PL 34, cols. 1296-1297).





qui obra; lo segon, que de present façam juhí del que farà en sdevenidor lo prohisme. 
Ans que pujàs en la creu, temerari juhí fóra qui per tot aquell dia per mal home hagués 
condamnat lo ladre. No jutgem, donchs, ni reprengam aquelles obres que ignoram de 
quina intenció proceheixen, ni axí jutgem les coses manifestes, encara que sien males, 
que desesperem que adobar se pugen; y axí, obehirem a les evangèliques paraules: “No 

vullau jutjar y no sereu jutjats vosaltres.”»
Diu sant Crisòstom: «No increpeu asprament los pecats dels altres, {135a} ni 

vitupereu agrament los qui pequen, mas ab pietat y mansuetut los ajudeu ab 
amonestació discreta. Guarda que no a ell, mas a tu mateix condamnes, y fas que·l teu 
juhí contra tu sia terrible, y faç que de tu la divina justícia de coses mínimes prenga 

justa venjança. Tu has posada la ley jutjant y examinant lo prohisme; que los teus pecats 
diligentment y ab severitat de justícia se examinen, puys tu, no essent jutge, axí 
examines los peccats dels teus prohismes. Aguayts són aquests del diable, que aquells 
qui ab severitat discuteixen les culpes dels altres nunqua de les pròpies mereixen vènia.

»Y si altre pecat no teníem, per aquest sol abundantment mereixhíem les infernals 

penes; en lo tribunal de severitat nos sien jutges. No miram en los nostres ulls les 
bigues, y les mínimes busques dels prohismes ab gran solicitud lo nostre enteniment les 
mira y la nostra voluntat les cerca. Y tot lo temps de nostra vida despenem en 
condamnar los altres, y seria cosa diffícil trobar quiti de aquesta culpa algun secular o 
religiós home.»

En aquell juhí dur o misericorde, lis o aspre, dolç o agre que jutges ton prohisme, te 
jutjarà lo Senyor, justificat Jutge. En aquella mesura y per aquella y ab aquella que 
jutges a ton prohisme te jutjarà lo Jutge. En aquell juhí que de present tu jutges los altres 
seràs jutjat en lo final Judici. Serà en lo juhí la quantitat y qualitat de la tua pena, segons 
és de present la severitat de la tua judicatura.

 desesperem] desesperen B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  increpeu] increpen VB. Esmenem la 
persona del verb atenent al sentit del passatge.  |  pecats] peccats B. Seguim V.  |   los] als B. Seguim V.  |  
 pecats] peccats B. Seguim V.  |   mereixen] merexen B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. Seguim V.  |   Jutge] 
Tutge B. Seguim V.

- No ... vosaltres] Lc 6, 37; Mt 7, 1.  |  - En ... Jutge] Mt 7, 2: In quo enim judicio judicaveritis, 
judicabimini: et in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis.

- Diu ... vènia]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 23 (al. 24), 1-2 (PG 57, col. 309).  |  - Y 
... home]  Sant Joan Crisòstom, Ad Demetrium monachum De compunctione, I, 5 (PG 47, col. 401).  |  
 busques]  Brins de palla (Faraudo, s.v. busca).  |   quiti]  Lliure (DCVB, s.v. quiti).  |   judicatura]  Om.: «et 
secundum mensuram pravae voluntatis, erit mensura retributionis in futuro» (VCC, 180b).





Diu sant Agostí: «No devem entendre que per lo nostre juhí temerari sia injust lo juhí 
de Déu sobre nosaltres: lo nostre és foll, injust y temerari, y per ço és just lo del Senyor, 
justificat Jutge; mas, per la temeritat e injustícia de la folla judicatura, serà la pena justa 
sobre aquells qui axí jutgen.»

[3. DE  LA SEGONA  ESPÈCIE  DE MISERICÒRDIA : PERDONAR  ELS ALTRES]

Continua aprés lo Senyor la segona spècia de misericòrdia: que dexem les injúries y 

als pobres los deutes, y lo Senyor dexar-nos-ha los nostres deutes, les nostres culpes.

[4. DE  LA TERCERA : DONAR  ALS POBRES]

Y diu aprés la terça spècia de misericòrdia, dient: {135b} «Donau als pobres, partiu 
ab ells les coses temporals terrenes, y seran-vos donades les eternes.»

Diu sant Agostí: «Indivisible amicícia tenen dexar les injúries y que nostre Senyor 
Déu les te dexe, y donar als pobres hi que la divina bondat en aquest món y en l’altre te 

remunere.»
Diu ell mateix sant Agostí: «Dos actes són que de infern nos delliuren: dexar les 

injúries, y seran-nos dexades, donar almoyna, y serà’ns donada. Aquestes són dos ales, 
ab les quals en los cels la nostra oració puja: perdonar les injúries y donar als pobres.»

 sant] sanct B. Seguim V.  |   dexem] dexen V. Seguim B.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |  injúries] inrúries B. 
Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   injúries] injuris B. Seguim V.

- que ... culpes] Lc 6, 37. Cfr. amb Mt 6, 14; 18, 35 i Mc 11, 25.  |  - Donau ... eternes] Lc 6, 38: Date, et 
dabitur vobis: mensuram bonam, et confertam, et coagitatam, et supereffluentem dabunt in sinum vestrum. 
Eadem quippe mensura, qua mensi fueritis, remetietur vobis.

- Diu ... jutgen]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant 
Agustí, De sermone Domini in monte, l.II, c.XVIII (PL 34, cols. 1297-1298): «Et secundum Augustinum, non 
est intelligendum si temere nos judicaverimus, quod temere de nobis Deus judicabit; aut si mensura iniqua 
mensi fuerimus, quod apud Deum iniqua mensura nobis remetietur, sed quoniam temeritas qua punis alium, 
eadem ipsa te puniet. Unde non accipitur hic aequalitas iniquitatis ad iniquitatem; sed culpae ad poenam, ut 
qui per culpam male judicat, per poenam justi divini judicii mala sustineat, et juxta mensuram culpae, sit 
mensura poenae. Ad hunc sensum etiam retorquetur illud: Qui gladio, scilicet iniquae sententiae, judex 
quemque percusserit, gladio divinae sententiae juste ferietur [Ap 13, 10], et aeterna morte morietur» (VCC, 
180b-181a).  |   y ... culpes]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «et dimittetur vobis, scilicet 
peccatum vestrum a Deo, cui frequenter injuriati estis, et debitum quod Deo debetis» (VCC, 181a).  |  - Diu 
... remunere]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a 
sant Agustí: «Indivisibiles enim socii sunt dimittere et dimitti, ac similiter dare et dari» (VCC, 181a).  |  
- Diu ... donada]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada amb què Corella resol aquest passatge de 
sant Agustí, Sermones ad populum, Classis prima: De Scripturis, sermó LXXXIII, c.II (PL 38, col. 0515): 
«Unde Augustinus: “Duo sunt opera misericordiae quae nos liberant: Dimittite, et dimittetur vobis; date et 
dabitur vobis. Dimittite et dimittetur vobis, ad ignoscendum pertinet; date et dabitur vobis, ad beneficium 
praestandum. Ignosci vobis vultis, ignoscite, dimittite, et dimittetur vobis; accipere vultis, date et dabitur 
vobis”» (VCC, 181a).  |  - Aquestes ... pobres]  Sant Agustí, Sermones ad populum, Classis II: De 
tempore, sermó CCV: In Quadragesima, I (PL 38, col. 1040). Cfr. aquest passatge agustinià amb el que figura 
en la p. 204,18-19, en què s’estableix una imatge semblant, però que es resol diferentment: allà les dos ales de 
l’oració són almoina i dejuni; ací són perdonar (la misericòrdia) i l’almoina.





Diu Beda: «Mana lo Senyor que donem almoyna y perdonem les injúries, en la qual 
breu sentència però excelsa és comprés tot lo que ha dit en lo precedent capítol, 
mostrant quina deu éser ab los enemichs nostra vida.»

Diu sant Jaume en la sua canònica: «Serà fet juhí sens misericòrdia al qui no aurà fet 
misericòrdia.»

Diu sant Agostí: «Pendrà cascú tal misericòrdia del Jutge qual haurà fet ell en lo 
prohisme.»

Diu lo Senyor: «Benaventurats són los misericordes, que ells trobaran misericòrdia.»
Legim en les vides dels sants pares que en hun monestir molt abundaven, perquè eren 

molt liberals als pobres. Dexaren de fer almoynes y començaren a passar fretura. Dix-

los hun sanct home: «Dos amichs molt conjunts en lo vostre monestir habitaven: Donau 
y Serà-us donat. Haveu-ne lançat Donau; l’altre, qui és Serà-us donat, no y és volgut 
romandre.»

Excita’ns aprés lo Senyor a misericòrdia per la sobreabundància del premi, dient: 
«Aquells [a] qui donau almoyna, ells donaran a vosaltres.» Vol dir que seran causa que 

ell vos done, seran intercessors vostres. Y per los seus mèrits, ell, benigne Senyor, per 
qui donam als pobres una taça de aygua freda, nos donarà en la beatitud eterna a ell 
mateix en premi. Donar-nos-ha bona mesura justa segons nostres mèrits: a corrent plena, 
més del que nostres obres mereixen; ben stibada, més del que desijàvem, y que 
sobreïxca, més del que pensar podíem.

 éser] ésser B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   hun] hnn B. Seguim V.  |  
 donaran] donaram B. Seguim V.  |   seran] serran B. Seguim V.  |  seus] grans add. B. Seguim V. Cfr. amb el 
text llatí: «per ipsorum intercessionem et merita» (VCC, 181a).  |   beatitud] beatiutud B. Seguim V.  |  
 mateix] matex B. Seguim V.

- Serà ... misericòrdia] Jm 2, 13: Judicium enim sine misericordia illi qui non fecit misericordiam: 
superexaltat autem misericordia judicium.  |   Benaventurats ... misericòrdia] Mt 5, 7: Beati misericordes: quoniam 
ipsi misericordiam consequentur.  |   Aquells ... vosaltres] Lc 6, 38.

- Diu ... vida]  Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella d’aquest passatge de Beda el Venerable, 
In Lucae evangelium expositio, l.II, c.VI (PL 92, col. 0409A): «Unde et Beda: “Dimittere nos injurias et dare 
beneficia jubet, ut et nobis peccata dimittantur, et vita detur aeterna. Quae sententia brevis, sed eximia, cuncta 
quae latissime de conversando cum inimicis mandaverat, comprehendendo concludit”» (VCC, 181a).  |  
 misericòrdia]  Om.: «multum nobis insistendum est circa misericordiam in proximorum necessitatibus, ut et 
nos eam in nostris necessitatibus reperiamus» (VCC, 181a).  |  - Diu ... prohisme]  Autor incert (sant Agustí), 
Sermones ad populum, Classis IV: Sermones de diversis, sermó CCCIV: De misericordia et indulgentia (PL 
39, col. 2329).  |   prohisme]  El traductor valencià omet a continuació aquest altre passatge de sant Agustí, De 
sermone Domini in monte, l.I, c.XVIII (PL 34, col. 1257): «Et iterum: “Hoc unum remedium est de malis 
evadendi, ut infirmitatem aliorum ferat, et eis quantum potest opituletur, qui suae divinitus desiderat subveniri 
et dimittat sicut sibi vult dimitti”» (VCC, 181a).  |   stibada]  Molt carregada, completament plena (DCVB, s.v. 
estibar).  |   podíem]  El traductor valencià omet a continuació la part final d’aquest apartat, que ofereix una 
segona interpretació glossada de Lc.6, 38, que es clou amb una al·lusió a l’ofrena de la viuda pobra 
(Mc 12, 41-44; Lc 21, 1-4). Cfr. amb el text llatí: «Vel praemium quo remuneramur misericordes describendo, 
dicit: mensuram, quia unicuique distribuitur praemium juxta mensuram meritorum; et bonam, quia bonum est 
illud beatitudinis praemium, imo bonum omnis boni, complectens in se quaecumque sunt bona; et confertam, 
id est plenam, plena namque erit anima coelesti beatitudine, ita ut nihil ejus sit vacuum a gloria; et 
coagitatam, id est firmam, quae enim firma esse volumus, coagitamus, id est quassamus, sic praemium 
beatorum erit stabilitum et securum; et supereffluentem, id est abundantem, quia excedit merita nostra, 
dedimus temporalia pro aeternis, mundana pro divinis. Et dicit: Dabunt in sinum vestrum, quia secundum 





[5. DE  LA SEMBLANÇA DEL  CEC  QUE  GUIA UN ALTRE  CEC]

Diu aprés lo Senyor una semblança {135c} specialment als dexebles, als quals, 
entre·ls altres, endreçava les sues paraules: «No pot hun cech guiar a l’altre, y si·l guia 
los dos caen en la fossa.» Y axí, com lo ignorant y foll mostrarà als altres retgla de ben 
viure?

Diu sant Gregori: «Quand lo pastor porta lo bestiar per los trenchs de les roques, és de 

necessitat que·l bestiar en lo fondo cayga.» Quasi dient: «Vosaltres deveu acabar les 
obres que yo us he dites, perquè il·lumineu los pobles de exemple de vida hi de doctrina, 
perquè sou lum de la mia Sgleya, y no vull que siau semblants als cechs prínceps de la 
sinagoga.»

Diu sant Bernat: «Cosa és de scarn, ans molt perillosa, la talalla cega, lo doctor 

ignorant, lo correu coxo, lo prelat negligent, y mut lo qui fa la crida. Y per evitar aquests 
perills no deu presidir lo ignorant, ni seure en cadira.»

[6. SEMBLANÇA DE  LA  BUSCA I DE  LA BIGA]

Porta lo Senyor al mateix prepòsit una altra semblança, dient: «Com mires una 
busca?»: hun pecat mínim, que ab la fervor de caritat se consumeix y no empacha la 
vista, que los peccats venials no fan perdre la gràcia. Mires en la consciència del 

 ben] bé B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   perquè] perqnè V. Seguim B.  |   sinagoga] sua signagoga 
B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   consciència] consiència B. Seguim V.

- Diu ... fossa] Lc 6, 39: Dicebat autem illis et similitudinem: Numquid potest caecus caecum ducere? nonne 
ambo in foveam cadunt?  |  -, Com ... delicte] Lc 6, 41: Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, 
trabem autem, quae in oculo tuo est, non consideras?

Gregorium, nihil securius et amabilius eo quod in sinu collocamus. Deinde ponitur aequitas retributionis, cum 
subditur: Eadem quippe mensura qua mensi fueritis, in merito, remetietur vobis, in praemio. Non dixit in 
tanta, sed in eadem, id est, consimili, qui enim bene facit, bene fiet ei, quod est remetiri eadem mensura; sed 
supereffluentem dicit, quia millies bene faciet ei et ultra; Deus enim abundantius praemiat quam mereamur, 
sicut et minus punit quam demereamur. Generaliter autem de omnibus quae mente, lingua, manu gerimus, 
accipi potest: quia reddet Deus singulis secundum opera eorum; et secundum quod opera pietatis sunt majora, 
similiter erit retributio divina. Ista tamen majoritas non est attendenda semper secundum magnitudinem operis 
exterioris; sed secundum magnitudinem affectus interioris. Unde et vidua quae misit duo minuta in 
gazophylacium, secundum testimonium Salvatoris dicitur plus misisse quam multi divites, qui magna dona 
miserunt in ipsum» (VCC, 181a-b). El fragment de sant Gregori que conté aquest passatge prové de 
Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, l.XIV, c.LVIII (PL 75, col. 1080C).
- als2 ... paraules]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 181b).  |   fossa]  Om.: «primo culpae, et deinde 
gehennae» (VCC, 181b).  |  - Diu ... cayga]  Sant Gregori Magne, Regulae pastoralis liber, ad Joannem 
episcopum civitatis Ravennae, prima pars, c.II (PL 77, col. 0015C).  |  - Diu ... cadira]  En el text llatí de 
l’ed. Rigollot no consta l’atribució d’aquest passatge, de caràcter sentenciós, a sant Bernat de Claravall, per 
bé que no es pot descartar que no se li atribuira en l’edició de la VCC que manejava Corella. No hem pogut 
localitzar el fragment en l’obra bernardiana. Cfr. amb aquest passatge de Gilbertus Turonensis, Collectio de 
scandalis ecclesiae, 7, 2 (A. Stroick ed., 1931, p. 41), amb què sembla que guarda certa concomitància: «Ubi 
mirandum, qua praesumptione audet fieri speculator, qui est caecus praeco, qui est mutus, pugil, qui est 
mancus, medicus, qui est artis ignarus, architectus, qui non vidit exemplar domus, agricola, qui non novit 
aratrum vel semina».  |   cadira] Om.: «Si ergo tu alium judicas, et ipse in eisdem peccas; jam caeco caecum 
ducenti assimilaris. Quomodo enim ille a te ducetur ad bonum, cum et tu pecces qui te doctorem putas et 
magistrum?» (VCC, 181b).  |   que ... gràcia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 181b).





prohisme, y jutges en la sua intenció una mínima venial culpa, y no consideres en la tua 
consciència hun greu delicte, perquè tens los ulls uberts a jutjar les mínimes culpes en 
los altres, y los teus ulls tanques, que no miren los teus delictes. Y sovint aquesta 
ceguedat en los doctors se troba, que·ls pecats mínims dels pobles greument puneixen y 
dels seus grans se obliden.

Y diu més lo Senyor: «Ab quina cara, ab quina consciència dius al prohisme, qui serà 
innocent de culpa, o tant com tu no peca: “Germà –ab simulada lengua li parles–, spera 
y ab paciència comporta que·t leve del teu ull una busca, una poca venial culpa de la tua 
consciència, que·m par que la tua intenció no és del tot recta”, y dient açò no mires en lo 
teu ull una gran biga? Com fàcilment te pot respondre lo prohisme: “Hun home cech 

que en los ulls tan gran biga porta, com pot mirar ni veure una chica busca en l’ull de 
l’altre?”.»

Diu sant Crisòstom: «Mirar y lançar la busca no és {135d} offici que a tots sguarde, 
mas als doctors y prelats de la Sgleya.»

Y per ço diu lo Senyor: «O, tu, ipòcrit, qui simules y representes santa persona, tu est 

mal, y corregint los altres de mínimes coses penses que stimaran perfeta la tua vida. 
Lança primer del teu ull la biga, lança de l’ull de la tua consciència ab col·liri de 
penitència les tues greus culpes, que primer y més deus conéxer a tu que als altres, y 
primer deus veure les coses grans que les chiques, y primer deus amar a tu mateix que 
als altres; y de major mal perilles, perquè és major perill en la major culpa. Quand lo teu 

ull, la tua consciència, serà munda, lavors poràs mirar y veure y lançar la busca, que vol 
dir lo menor pecat, de la consciència de ton prohisme. Y axí corregiràs y smenaràs los 
altres ab exemple de vida més que ab paraules de doctrina.» Y algú no·t porà respondre: 
«Cura a tu mateix, metge!», hi aquell parlar de l’Apòstol: «Corregeix[s] los altres y a tu 
mateix dexes.» És en caritat lo verdader orde que la correctió a si mateix comence, hi 

aprés en los altres

 delictes] delites B. Seguim V.  |   lo] la B. Seguim V.  |   Mirar] Mrra B. Seguim V.  |  busca] bulsca B. Seguim 
V.  |   veure] veura B. Seguim V.  |  chiques] chicques B. Seguim V.  |   Corregeixs] Coregeix B. Seguim V.

- Ab ... laltre] Lc 6, 42: aut quomodo potes dicere fratri tuo: Frater, sine ejiciam festucam de oculo tuo: 
ipse in oculo tuo trabem non videns? Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo: et tunc perspicies ut 
educas festucam de oculo fratris tui.  |   Cura ... metge] Lc 4, 23: Et ait illis: Utique dicetis mihi hanc 
similitudinem: Medice cura teipsum: quanta audivimus facta in Capharnaum, fac et hic in patria tua.  |  
24-25 Corregeixs ... dexes] Rm 2, 21: Qui ergo alium doces, teipsum non doces: qui praedicas non furandum, 
furaris.

- Com ... laltre]  Cfr. amb el text llatí: «Quasi diceret: Hoc non potes dicere ordinate» (VCC, 182a).  |  
- Diu ... Sgleya]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 17 (PG 56, col. 725).  |   Sgleya]  
Corella omet a continuació aquest altre passatge de sant Joan Crisòstom: «Et quia secundum eumdem 
Chrysostomum, omnis sacerdos qui vult docere populum, debet prius docere seipsum» (VCC, 182a). En 
realitat, el passatge pertany també a pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 17 (PG 56, col. 
726).  |  - Y ... doctrina]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «ipsum arguendo, quia oculus 
conscientiae purgatus videre potest, sed nube et caligine peccati caecatus non potest. Sic facias, ut exemplo 
potius quam dictis fratrem emendes» (VCC, 182a).





[7. DE  LES REGLES SOBRE  LA CORRECCIÓ  DELS PROÏSMES]

Y és quasi una natural hi comuna culpa: que stimam laugers los peccats nostres, y 
molt greus los dels altres. Y per ço, ab zel de caritat, ab gran mansuetud y temprança, 
considerades totes les circumstàncies y per la part nostra y per la part de aquell a qui 
nostra correctió s’endreça, devem ab intenció pura, ab humilitat y modèstia corregir lo 
prohisme.

Diu sant Agostí: «Quand necessitat nos constreny rependre o corregir lo prohisme, 
devem pensar primer si havem tengut tal vici. E, si no·l tenim ni en nosaltres se troba, 
que som hòmens y que tenir-lo podíem. Y si l’havem tengut, devem tenir en la memòria 
la infirmitat y defalt nostre. Axí, precehirà la reprensió nostra no ira ni oy, mas pietat e 
misericòrdia. Si nosaltres stam en la mateixa culpa, jamequem y plorem ab lo prohisme, 

y ajudem-nos la hu a l’altre, per exir de carçre y tenebres de la culpa a la lum de gràcia.»
Diu sant Crisòstom: «Molt tard y ab gran necessitat deu algú corregir lo prohis- 

{136a} me, y que sia la fi la laor divina y utilitat sua.»
Diu sant Basili: «Com és gran dificultat corregir y jutjar los altres, que és mester que 

primer cascú a si mateix jutge! Y és certa experiència que·ls ulls, que totes les coses 

miren, a si mateix no poden veure; axí, l’enteniment mira y considera los defalts dels 
altres, y ab gran difficultat pot mirar les pròpies culpes.»

Hi devem atendre que aquell qui arguhex y corregex los altres, o stà en culpes 
amagades o públiques; si públiques, en dos maneres peca: dins si matex, en presumpció 
folla, y en sguard dels prohismes, per scàndel; si no són públichs los seus delictes, no 

peca en scàndel, y penedint-se de la culpa humilment pot corregir lo prohisme.

 quasi] qausi B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B Seguim 
V.  |   cascú] cascun B. Seguim V.  |   dels] de les B. Seguim V.  |   scàndel] scàndell B. Seguim V.  |  penedint-
se] penidint-se B. Seguim V.

- Y ... prohisme] Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que reordena el contingut i omet tant el 
fragment inicial (probablement per evitar repetir la idea que clou l’apartat anterior) com un passatge atribuït a 
sant Hilari: «Circa correctionem enim proximi attendi debet: ordo correctionis, scilicet ut homo prius se 
corrigat, deinde proximum; modus mansuetudinis, causa movens, scilicet zelus charitatis; circumstantia loci 
et temporis; aestimatio eventus sequentis. Propemodum et fere naturale est ut quilibet peccata sua leviget, et 
aliena aggravet. Unde dicit Hilarius, quod vix invenitur aliquis ab hoc vitio alienus, quia unusquisque vitiis 
suis favens aliena facile reprehendit» (VC, 182a). El passatge que la VCC atribueix a sant Hilari de Poitiers 
sembla pres d’Anselm de Laon, Glossa ordinaria, segons Mt 7, 3 (PL 114, col. 0108B). L’atribució al sant de 
Poitiers es pot basar en una confusió deguda al fet que el fragment que segueix aquest passatge en la Glossa 
ordinaria, i que la VCC ja no incorpora («et aliena gravius tolerando quam sua, sumit auctoritatem arguendi 
sine exemplo suae emendationis»), sembla pres, efectivament, de sant Hilari de Poitiers, Commentarius in 
evangelium Matthaei, 5, 15 (PL 9, col. 0951A): «Fit enim saepe, ut assumamus nobis arguendi alios 
auctoritatem, sine ullo propriae emendationis exemplo».  |  - Diu ... gràcia]  Sant Agustí, De sermone 
Domini in monte, l.II, c.XIX (PL 34, col. 1298-1299).  |  - Si ... gràcia]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
de Corella: «Si autem cogitantes nosmet invenerimus in eo vitio in quo est ille quem reprehendere parabamus, 
non reprehendamus, neque objurgemus, sed tantum congemiscamus; et non illum ad obtemperandum nobis, 
sed ad pariter conandum invitemus» (VCC, 182a).  |  - Diu ... sua]  Aquest fragment que el traductor 
valencià atribueix a sant Joan Crisòstom és en realitat la continuació del passatge anterior de sant Agustí, com 
figura en el text llatí (cfr. amb VCC, 182a).  |  - Diu ... culpes]  Sant Basili de Cesarea, Homiliae in 
Hexaemeron, 9, 6 (PG 29, col. 203). El passatge és recollit en la Catena aurea sobre Lc 6, 39-42.





[8. DE  COM  LES COSES SAGRADES NO  S’HAN  D’OFERIR  ALS GOSSOS]

Y, perquè alguns, pensant obehir los manaments evangèlichs, priquen y preposen 
coses altes hi excelses als qui no les volen entendre, més tost los nohen que no·ls 
aprofiten.

Diu lo Senyor: «No vullau revelar ni publicar los profundes misteris de la sacrosanta 
ley evangèlica als qui de continu com a gossos ladren y vomiten lo que mengen; ni les 

margarites y pedres precioses de la excel·lència dels consells evangèlichs no vullau 
posar-les davant los porchs, qui en lo fanch de carnalitats se bolquen, y les coses 
spirituals menysprehen, y res que sia del celestial Regne no entenen ni entendre volen.»

[9. DE  LA NECESSITAT DE  RESAR]

Y perquè algú excusant-se no diga: «Si yo no conech ni puch entendre los alts 
misteris, és pena de la mia ignorància, y no culpa mia. Yo bé u voldria entendre, si a mi 

era possible», diu lo Senyor: «Demanau y serà-us donat.» No presumau del saber vostre, 
mas de la divina gràcia. Diu sant Crisòstom. «“Demanau y serà-us donat, perquè la mia 
gràcia en vosaltres acabe lo que vosaltres no poríeu”. Ha provehit la divina sapiència als 
animals altres pròvidament, per a les necessitats sues, de corns, de ungles, de ales, de 

 priquen] preÿquen B. Seguim V.  |   gossos] gosos B. Seguim V.  |   alts] altes V. Seguim B.  |   bé u] ben VB. 
Corregim la lliçó atenent al sentit del passatge.  |   era] ere B. Seguim V.  |  vostre] vestre B. Seguim V.

- No ... volen] Mt 7, 6: Nolite dare sanctum canibus: neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte 
conculcent eas pedibus suis, et conversi dirumpant vos.  |   Demanau ... donat] Mt 7, 7: Petite, et dabitur vobis: 
quaerite, et invenietis: pulsate, et aperietur vobis.

- Diu ... volen]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que abreuja la glossa que acompanya 
l’exposició de Mt 7, 6 en la VCC: «Nolite sanctum, id est, sacrae Scripturae mysteria et fidei secreta, vel 
etiam Ecclesiastica sacramenta, dare, id est publicare et revelare praedicando mysteria, vel dispensando 
sacramenta canibus, id est, oblatrantibus detractoribus, et veritatis oppugnatoribus, neque mittatis margaritas, 
id est, quod sanctum, ante porcos, id est contemptores et derisores, ne forte conculcent eas, scilicet porci 
contemnendo et fastidiendo, pedibus suis, scilicet intellectu et affectu, et conversi, scilicet canes ab eo quod 
audierunt a vobis, dirumpant vos, reprehendendo et blasphemando, ac fidei simplicitatem et veritatem 
impugnando» (VCC, 182a-b).  |   volen]  El traductor valencià omet a continuació aquest passatge de sant 
Agustí, De sermone Domini in monte, l.II, c.XX (PL 34, col. 1300): «Ut enim ait Augustinus: “Duae res 
faciunt magna non recipi, scilicet contemptus et odium, primum ad porcos, secundum ad canes refertur. 
Cavendum est ergo, ne quid aperiatur ei qui non capit, melius enim quaerit quod clausum est; quam id quod 
apertum est, aut infestet per odium ut canis, aut negligat per contemptum ut porcus» (VCC, 182b).  |  
 Demanau ... donat]  El text llatí ofereix en aquest punt, glossat, tot el verset de Mt 7, 7: «Petite, in fide, et 
orando, et dabitur vobis; quaerite, scilicet in spe, et recte vivendo, et invenietis; pulsate, scilicet in charitate et 
perseverando, et aperietur vobis» (VCC, 182b).  |  11-12 No ... gràcia]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 182b), 
que avança una idea continguda en el passatge de sant Joan Crisòstom que segueix a continuació.  |  
-, Diu ... recórrega]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que abreuja el passatge atribuït a sant 
Joan Crisòstom en la VCC, i que prové en realitat del Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 18 
(PG 56, col. 730): «Ubi Chrysostomus: “Quoniam majora erant mandata superius posita, quam virtus 
humana, transmittit eos ad Deum, cujus gratiae nihil est impossibile, dicens: Petite, et dabitur vobis: ut quod 
ex hominibus consummari non potest, per gratiam Dei adimpleatur. Cum enim alia animalia Deus muniverit, 
veloci pedum cursu, aut velocibus pennis, aut unguibus, aut dentibus, aut cornibus; hominem solum sic 
disposuit, ut virtus illius sit ipse, ut infirmitatis suae necessitate coactus, semper necessarium habeat 
Dominum suum”» (VCC, 182b). El passatge figura també en la Catena aurea, segons Lc 7, 7-8.  |  
 pròvidament]  Proveint amb temps, preveient (DCVB, s.v. pròvid).





velocitat y laugeria, de scuts a les tartugues. Ha fet l’ome a semblança e ymatge sua, 
emperò dèbil y miserable, perquè ell, Déu, qui l’ha creat, sia la virtut sua, y conexent 
l’ome {136b} la sua infirmitat y misèria, a la divina bondat recórrega.»

Diu sant Jerònim: «Si donen al qui demana, y obren al qui toca, y lo qui cerca troba, 
donchs, és culpa nostra si no·ns donen, si no trobam y no·ns obren.»

Diu sant Crisòstom: «La negligència del qui no demana deu ésser represa, quand de la 
liberal misericòrdia del qui dóna no·s dubta.»

Diu sant Agostí: «Jesús, Déu y Senyor nostre, ensemps ab nosaltres demana, y 
ensemps ab son Pare dóna. Y si no·ns volgués donar, no·ns instaria tant que 
demanàssem. Haja, donchs, vergonya la nostra perea, que·l Senyor a demanar nos 

convida, y més nos vol donar del que demanam nosaltres. Més vol éser misericorde que 
no volem nosaltres éser de misèria delliures.»

[10. DE LES CONDICIONS QUE HA DE  TINDRE L’ORACIÓ  PERQUÈ  SIGA 
ESCOLTADA]

Y devem apendre que la oració ha mester tres condicions per éser oïda. La primera, 
que sia justa de coses que a la nostra salut spiritual esguarden, que de les altres no és 
expedient moltes vegades que la divina bondat nos hoja. Segonament, que sia 

perseverant, y algun acte contrari no la enterrompa. Terçament, que per si pregue, que 
poria ser que la oració no fos ohida, no per culpa del qui prega, mes per culpa de aquell 
per qui prega.

En tres paraules declara lo Senyor les tres condicions de oració que havem dites. 
Dient: «Demanau» coses que a utilitat vostra demanar se puguen, «Cercau» ab 

perseverança, «Tocau y serà-us uberta la porta.» No diu per als altres, perquè porien 
ésser tals que per la culpa d’ells la vostra oració no seria accepta.

 infirmitat] infinitat B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «infirmitatis suae necessitate coactus» (VCC, 182b).  |  
 sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   que] qui B. Seguim V.  |  éser] ésser B. Seguim V.  |  
 éser] ésser B. Seguim V.  |   condicions] condicons B. Seguim V.  |  éser] ésser B. Seguim V.  |   justa de] justae 
B. Seguim V.

- Demanau ... porta] Mt 7, 7.

- Diu ... obren]  Sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I, c.VII 
(PL 26, col. 0047B).  |  - Diu ... dubta]  Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 35 (PG 56, col. 
825).  |  - Diu ... delliures]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet la part final d’aquest 
passatge de sant Agustí, Sermones ad populum, Classis prima: De Scripturis, sermó CV, cc.I-II (PL 38, col. 
0619): «Unde etiam Augustinus: “Dominus Jesus Christus, inter nos petitor, cum Patre dator; non utique nos 
tantum hortaretur ut peteremus, nisi dare vellet. Erusbescat humana pigritia, plus vult ille dare, quam nos 
accipere. Plus vult ille misereri, quam nos a miseria liberari. Nam ille quod nos hortatur, propter nos hortatur. 
Evigilemus, et hortati credamus promittenti; obsecremus, ut et dantem gaudeamus” haec Augustinus» (VCC, 
182b).  |   expedient]  Convenient, oportú (DCVB, s.v. expedient).  |   enterrompa]  Om.: «non cessat orare, qui 
non cessat benefacere» (VCC, 182b).  |   prega]  Om.: «sed tribus praedictis concurrentibus, semper 
exauditur» (VCC, 182b).  |  - No ... accepta]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «quo patet quod 
loquitur de oratione facta pro se, cum dicit et aperietur vobis» (VCC, 182b).





Replica lo Senyor misericorde, perquè instem la sua misericòrdia y stiga ferma la 
nostra sperança, dient: «Pren qualsevol qui demana, y lo qui cerca troba, y al qui toca li 
és uberta la porta.» Y axí, no desespere algú qui de cor la divina bondat pregua.

En aquestes multiplicades paraules manifestament lo Senyor nos mostra que vol que 
siam en la oració, si dir se pot, importuns y solícits, porfidiosos, violents y enujosos. O, 

benigne Senyor, la omnipotència del qual no·s pot fatigar ni·s fatiga, y vol, si dir se pot, 
que·l fatiguem de nostres contínues importunes pregàries, perquè pugam me- {136c} 
réxer que tot lo que demanam, y molt més, nos done! Y per ço dix bé hun poeta: «Lo 
treball importú venç totes coses.»

Y si la divina misericòrdia allarga lo que justament demanes, no u allarga perquè·t 

vulla negar lo que demanes, mas perquè en convenient temps ho prengues, y més 
carament ho guardes, y més dolçament ho gustes.

Però no pense algú que en multiplicades y folles paraules stiga la efficàcia de la 
oració nostra. Diu sanct Gregori: «Tant menys accepta lo Senyor les nostres pregàries 
quant follament multipliquem les nostres paraules.»

Diu sant Ambròs: «Aquella oració lo Senyor no scolta, que aquell qui prega a si 
mateix no scolta.»

Diu sanct Bernat: «Vol nostre Senyor Déu que lo que ell nos promet li demanem 
nosaltres, y per ço, és de creure que moltes coses que dellibera donar-nos, les promet 
ans que les done, perquè la nostra devoció a demanar se excite. Y axí, lo que dellibera 

donar a nosaltres per la sua gràcia, vol, per dignificar la condició nostra, que les nostres 
pregàries ho mereixquen.»

Y no diu lo Senyor que aquell qui toca, cerca y demana, que haurà lo que demana, 
perquè alguna vegada lo qui prega obté aquella mateixa gràcia que demana; a vegades 
no aquella, mas equivalent y major de la que demana. Y moltes vegades, los sants, no 

atenyent lo que demanen, són més ohits que si u atenyien.

 multiplicades] multiplecades B. Seguim V.  |   multipliquem] multipliquen B. Seguim V.  |   mereixquen] 
merexquen B. Seguim V.

- Pren ... porta] Mt 7, 8: Omnis enim qui petit, accipit: et qui quaerit, invenit: et pulsanti aperietur.

- Pren ... porta]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet la glossa que acompanya el verset de 
Mt 7, 8 en la VCC: «Omnis enim, inquit, qui credendo petit sicut debet, accipit; et qui sperando quaerit sicut 
debet,  invenit; et operando pulsanti aperietur» (VCC, 183a).  |   pregua]  Om.: «Ergo perseverantia opus est ut 
accipiamus quod petimus, inveniamus quod quaerimus, et quod pulsamus aperiatur» (VCC, 183a).  |  - O ... 
done]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 183a).  |  - Y ... coses]  Virgili, Geòrgiques, I, vv. 145-146.  |  - Diu 
... paraules]  Sant Gregori Magne, Dialogorum libri quatuor, l.III, c. XV (PL 77, col. 256C).  |   paraules]  
Om.: «Conetur etiam orans, ut seipsum intelligat, si vult quod Deus eum exaudiat» (VCC, 183a).  |  - Diu 
... scolta]  Aquest passatge, que no hem pogut localitzar en l’obra de sant Ambròs, figura atribuït al sant de 
Milà en sant Tomàs d’Aquino, Summa theologiae, II, IIb, quaestio 83, articulus 13. El passatge figura també 
en Hug de Sant Víctor, Expositio in regulam beati Augustini, c.III: De oratione et jejunio (PL 176, col. 
0892B).  |   scolta]  Om.: «Vult Deus fideliter peti a se, quod disposuit petentibus erogare» (VCC, 183a).  |  
- Diu ... mereixquen]  Sant Bernat de Claravall, De laudibus Virginis matris, homilia IV (PL 183, col. 
0086A).





Diu sant Agostí: «No stimeu alguna vegada per singular gràcia que, segons lo que 
demanau, lo Senyor vos hoja. Alguna vegada, irat lo Senyor, te dóna lo que demanes, y 
alguna vegada, essent propici a tu y placable, te nega lo que demanes. A ell, perfet 
metge, sguarda saber lo que és útil y sanitat tua, hi què és lo que per a la tua salut 
spiritual aprofita. Si no dóna lo que demanes a la voluntat tua, dóna-u a la salut tua. 

Gràcies fa lo discret malalt al metge quand no li atorga que menge contraris, dient: 
“Com me haveu ben regit, que per vós tinch la vida!” Quand més deus regraciar a Jesús, 
omnipotent metge, que no·t dóna los contraris, qui a la eterna vida contrasten, y la 
eterna mort te {136d} procuren! Tu manifesta la tua malaltia al metge, prega’l que la 
sanitat te procure, y dexa en ell la tua cura».

Moltes vegades lo Senyor amonestà a oració los dexebles, y ab multiplicats exemples 
los exhortava que pregasen. Y ell, Déu, Senyor hi mestre, posava en obra lo que 
mostrava. És gran la virtut de oració y inestimable: té efficàcia de lançar tots los mals de 
nosaltres, y procurar-nos tots los béns y celestials promeses. Si vols pacientment 
tol·lerar les coses adverses, si vols calcigar les cogitacions perverses, prega; si vols 

conéixer les astúcies del diable, si vols sobrar les temptacions sues, prega; si vols 
alegrament pasar aquesta mísera vida y ab delit obrar virtuosos actes, prega; si vols en 
spiritual exercici viure y que los desigs de la carn no·t vencen, prega; si vols lançar de tu 
les mosques de cogitacions inmundes, prega; si vols fornir la tua ànima de cogitacions 
santes, humils y honestes, y de fervents desigs devots hi mundes, prega; si vols lançar 

los vicis y que virtuts a tu se acosten, prega; si vols pujar en lo mont de contemplació 
excelsa y entrar en los nupcials thàlems, prega; si vols gustar dolçors celestials 
angèliques, prega. Y breument: a totes les nostres necessitats la oració socorre, fa que de 
nosaltres fugen los diables, hi los àngels s’i acosten.

Diu Beda: «Axí com lo ladre quand hou los crits y «via fora!» fuig de la casa y los 

vehins se desperten, vénen y socorren, axí als crits de la oració devota fuig lo diable, y 
tots los àngels y sants vénen a socórrer.»

 sant] sanct B. Seguim V.  |   Quand] Quant B. Seguim V.  |   exhortava] exortava B. Seguim V.  |  pregasen] 
pregassen B. Seguim V.  |   coses] cosses B. Seguim V.  |   lançar] lancar B. Seguim V.  |   santes] sanctes B. 
Seguim V.

- Diu ... aprofita]  Sant Agustí, Sermones ad populum, Classis IV: De diversis, sermó CCCLIV, c.VII (PL 
39, col. 1567).  |  - Si ... cura]  Cfr. amb el text llatí la versió de Corella, que tradueix amb certa llibertat la 
part final d’aquest passatge de sant Agustí, In epistolam Joannis ad parthos tractatus decem, tractatus VI (PL 
35, col. 2024): «quia Deus si voluntati nostrae non dat, saluti dat. Quid enim si hoc petieris quod tibi obest, et 
medicus novit quia obest tibi? Fratres, discite rogare Deum, ut medico committatis. Quod ipse novit, faciat. 
Tu morbum confitearis, ille medicamentum adhibeat. Non te exaudit ad voluntatem, sed exaudit ad salutem. 
Non fit quod vis, sed fit quod tibi expedit» (VCC, 183a).  |   cura]  El traductor valencià omet a continuació 
aquest passatge de sant Bernat de Claravall, Sermones de tempore et de sanctis, ac de diversis, Sermones de 
tempore, In Quadragesima, sermó V (PL 183, col. 0180A): «Unde et Bernardus: “Nemo vestrum parvipendat 
orationem suam, quoniam ipse ad quem oramus, non parvipendit eam: sed aut dabit quod petimus, aut quod 
novit utilius”» (VCC, 183a).  |   prega]  Om.: «Si vis cor tuum virili spiritu et constanti proposito in Dei 
beneplacito stabilire, ora» (VCC, 183a).  |  - Diu ... socórrer]  No hem pogut localitzar aquest passatge en 
l’obra de Beda el Venerable.





Diu sant Bernat: «És la oració spia, correu y fidelísim núncio de la cort de Jesús, Déu, 
Senyor y rey nostre. Secretament en los seus retrets entra, los uxers la conexen, tots li 
obren. No se’n torna fallada, ni sens resposta, ni sens acabar lo que demana, si devoció 
la envia.»

[11. DE  LA POTÈNCIA  I  DE  LA VIRTUT DE L’ORACIÓ]

Mira quant és gran poder, gran virtut y força la que té la oració en tot lo que demana. 

Mira la experiència no solament en lo que legim en la Scriptura Sacra, mas en simples 
humils persones, les quals {137a} grans y specials gràcies ab instància de oració 
acaben. Gran senyal és de la divina gràcia continuar oracions y pregàries.

Diu sanct Agostí: «Com tu veuràs que les tues oracions y pregàries se continuen, sies 
cert que no·s lunya de tu la divina misericòrdia.»

Diu sant Crisòstom: «No crehem que algú a la spiritual salut vinga, sinó convidat per 
la divina clemència, y dengun convidat no y vendria, si la divina bondat no li ajudava. Y 
algú no mereix sens pregàries que la divina misericòrdia li ajude.»

Diu sant Crisòstom: «Considera quant és gran la felicitat que a tu és atorgada, quant 
és gran la glòria que pots atényer quand a Déu pregues: ab ell parles, ab ell comuniques, 

a ell scoltes, a ell tornes resposta, y a les sues respostes repliques, ab Déu ton Pare 
rahones, ab ell te aconsoles, en segur loch, que res no·t puga noure, te col·loques.»

 sant] sanct B. Seguim V.  |   Secretament] Secretatament B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] 
sanct B. Seguim V.

- Diu ... envia]  Sant Bernat de Claravall, Parabolae sancto Bernardo vulgo ascriptae, paràbola II: De 
pugna spirituali (PL 183, col. 0764A-D).  |  - Diu ... misericòrdia]  Sant Agustí, Enarrationes in Psalmos, 
In psalmum LXV enarratio: Sermo ad plebem (PL 36, col. 0801).  |   misericòrdia]  Om.: «Et ut breviter 
utilitatem orationis dicam, multum est necessaria ad salutem promerendam» (VCC, 183b).  |  - Diu ... 
ajude]  Cfr. amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a sant Agustí: «Unde idem Augustinus: «Nullum 
credimus ad salutem nisi Deo invitante, venire; nullum invitatum, nisi Deo adjuvante, bona operari; nullum, 
nisi orantem, Dei auxilium promereri» (VCC, 183b). El passatge referit prové en realitat de Gennadi de 
Marsella (autor incert), De ecclesiasticis dogmatibus, c.XXVI (PL 42, col.1218), obra coneguda també amb 
el títol Epistola de fide mea, atribuïda antigament a sant Agustí. El fragment es pot llegir també en Raban 
Maur, De universo libri viginti duo, l.IV, c.X (PL 111, col. 0101A).  |   ajude]  Om.: «Vaca igitur orationi, 
nihilque aliud, necessariis curis tantum exceptis, te delectet nisi oratio, quia nihil tantum te delectare debet, 
quantum morari cum Deo, quod fit per orationem» (VCC, 183b).  |  - Diu ... col·loques] Cfr. amb el text 
llatí la traducció amplificada que ofereix Corella d’aquest passatge de sant Joan Crisòstom: «Unde 
Chrysostomus: “Considera quanta est tibi concessa felicitas, quanta gloria attributa orationibus fabulari cum 
Deo, cum Christo miscere colloquia, optare quod velis, quod desideras postulare”» (VCC, 183b). El passatge, 
que és recollit per sant Tomàs d’Aquino en la Summa theologiae, II, IIb, quaestio 83, articulus 2, 3 i en la 
Catena aurea, segons Lc 18, 1, sembla basat en Joan Crisòstom, De precatione, l.II (PG 50, cols. 779-781).





[12. SEMBLANÇA  DE L’AMIC  QUE  DÓNA  PER  CANSAMENT]

Hi seguint la letra evangèlica: conferma lo Senyor per exemple quant és la instància 
de la oració poderosa, dient: «Qual de vosaltres té hun amich, y a mijanit va hi·l 
desperta, y li diu: “Amich, presta’m tres pans, que hun amich meu és vengut de camí, y 
no tinch què li pose a la taula”; y aquell que dius li responga y li diga: “No vulles ara 
enujar-me; ja he tancat la porta, hi los meus jóvens ja dormen. No·m puch levar y donar-

te lo que demanes”; y l’amich continua y en tocar a la porta persevera? Yo dich a 
vosaltres que si per amistat no·s leva y los pans no li dóna, que per la importunitat sua 
se levarà y li donarà tants pans quant haurà necessaris. Hi yo dich a vosaltres: demanau 
y serà-us donat, cercau y trobareu, tocau y obrir-vos-han la porta. Qualsevol qui demana 
pren, y lo que cerca troba, y serà-li hubert al qui toca. Qual de vosaltres, si demana pa a 

son pare, donar-li-ha pedra, o si li demana peix donar-li-ha serpent, o si li demana ou 
donar-li-ha alacrà? Donchs, si vosaltres, que sou mals, conexeu y sabeu donar a vostres 
fills bones coses, quant més lo vostre celestial pare donarà del cel sperit bo als qui a 
{137b} ell ho demanen?»

Diu sant Agostí: «Si l’ome, per importunitat perseverant, dóna al qui li demana 

perquè l’importuna, molt més per amor hi clemència nostre Senyor, Déu y pare, donarà 
als qui ab perseverança li demanen; y molt més, perquè ell, liberal misericorde, nos 
amonesta que li demanem nosaltres.»

 evangèlica] eunagèlica B. Seguim V.  |   amich] amih B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.

- Hi ... demanen] Mt 7, 7-11: Petite, et dabitur vobis: quaerite, et invenietis: pulsate, et aperietur vobis. 
Omnis enim qui petit, accipit: et qui quaerit, invenit: et pulsanti aperietur. Aut quis est ex vobis homo, quem 
si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei? aut si piscem petierit, numquid serpentem porriget 
ei? Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris: quanto magis Pater vester, qui in caelis est, 
dabit bona petentibus se? Veg. Lc 11, 9-13.

- Qual ... necessaris]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que confereix vivacitat a l’escena 
recorrent a l’estil directe: «Et ponit primo similitudinem de amico, qui propter importunitatem et constantiam 
amici, media nocte venientis, et petentis, surgit, et panes necessarios commodat. Si enim homo perseveranter 
petenti dat ex tedio, multo magis Deus, perseveranter petenti, dat ex amicitia» (VCC, 183b).  |  - Hi ... 
demanen]  Add. de Corella que comprén el passatge de Mt 7, 7-11, que no consta en aquest punt en el text 
llatí (cfr. amb VCC, 183b).  |  - Diu ... nosaltres]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que 
atribueix aquest passatge a Beda: «Unde Beda: “Comparatio est a minore. Si enim amicus homo surgit de 
lecto, et dat, non amicitia, sed tedio compulsus, quanto magis dat Deus, qui sine taedio largissime donat quod 
petitur: sed ad hoc se peti vult, ut capaces donorum ejus fiant qui petunt”» (VCC, 183b). Les dues atribucions 
són correctes perquè el passatge figura en sant Agustí, Quaestionum evangeliorum libri duo, l.II: Quaestiones 
in Evangelium secundum Lucam, quaestio XXI (PL 35, col. 1341) i en Beda el Venerable, In Lucae 
evangelium expositio, l.III, c.XI (PL 92, col. 0473D).  |   nosaltres]  A continuació, el traductor valencià omet, 
potser per evitar repeticions, atenent a la semblança del contingut, aquest passatge de sant Agustí, Sermones 
ad populum, Classis prima: De Scripturis, sermó LXI, c.V (PL 38, col. 0411): «Unde et Augustinus: “Non 
propter amicitiam, quamvis amicus sit, sed propter importunitatem, quia pulsare non desistit, quia et cum 
esset negatum, non se avertit; ille qui nolebat dare quod petebatur fecit, quia in petendo non defecit. Quanto 
magis dabit bonus Pater, qui nos hortatur ut petamus, cui displicet si non petamus?”» (VCC, 183b).





Diu sant Ambròs: «No sens causa diu lo sagrat evangeli que a mijanit l’amich tocà a 
la porta: per excitar les nostres penses que en totes les hores de la nit hi del dia, tant com 
pugam, continuem les oracions nostres. Si aquell gran rey y profeta psalmista diu que 
set vegades en lo dia pregava, entenent y administrant justícia en los reals negocis, què 
devem fer nosaltres? Grans y continus són los aguayts del diable, grans són les 

afflictions de la infecta carn nostra, gran són les artelleries ab les quals lo món nos tira. 
A la oració devem recórrer, y fer-nos forts en la torre de oració devota.»

 sant] sanct B. Seguim V.  |  sagrat] sagrar B. Seguim V.

- Si ... negocis] Al·lusió a Sl 118, 164: Septies in die laudem dixi tibi, super judicia justitiae tuae. Cfr. amb 
Psalteri: «Set vegades lo dia he dit laors a Tu, sobre los juhins de la tua justícia» (López Quiles 1985: 132).

- Diu ... devota]  Cfr. amb el text llatí la versió de Corella, que abreuja el passatge i tradueix amb llibertat la 
part final: «Ubi etiam Ambrosius: “Media nocte perrexit, ut omnibus momentis, non solum diebus, sed etiam 
noctibus, oratio deferatur. Et ideo scriptorum memores, noctibus ac diebus orationi instantes peccatis nostris 
veniam postulemus. Nam si ille tam sanctus, et qui regni erat necessitatibus occupatus, septies in die laudem 
Domino dicebat, matutinis et vespertinis sacrificiis intentus, quid nos facere oportet, qui eo amplius rogare 
debemus, quo frequentius carnis ac mentis fragilitate delinquimus, ut de via lassis, et istius seculi cursu, ac 
vitae hujus anfractu graviter fatigatis, panis refectionis deesse non possit, qui hominis cor confirmet? [Sl 
103, 15] Nec solum media nocte Dominus, sed omnibus prope docet vigilandum esse momentis. Vigilandum 
est semper, multae enim insidiae sunt nobis, et gravis corporis somnus, quia si dormire mens coeperit, 
vigorem suae virtutis amittet. Excita igitur somnum tuum, ut pulses ostium Christi” haec Ambrosius» (VCC, 
183b-184a). La citació prové d’Ambròs de Milà, Expositio evangelii secundum Lucam, l.VII, c.XI (PL 15, 
col. 1721A-D).   |   devota]  Corella omet a continuació el passatge en què la VCC exposa la segona 
semblança, corresponent a Mt 7, 9-10 i Lc 11, 11-13, que és recollida en l’apartat tretzé («Similitudo patris 
dantis ex amore») en l’ed. Rigollot. Cfr. amb el text llatí: «Secundo ponit similitudinem de patre carnali, qui 
dat filiis suis bona data, et necessaria quae petunt. Et ponit exemplum de tribus, per quae intelliguntur, quae a 
Deo postulare debemus. Primum est panis, et significat charitatem, quia sicut sine pane, omnis mensa inops 
dicitur; sic sine charitate, omnis virtus vana et inanis est, et omne opus bonum perditur. Huic opponitur duritia 
cordis, quae per lapidem intelligitur. Et pro utroque istorum debet orari: ut scilicet charitas detur, et duritia 
cordis auferatur. —Secundo ponit exemplum de pisce, per quem intelligitur fides, quia sicut piscis in aqua 
nascitur, et in fluctibus aquae non moritur, sed potius purgatur et melioratur: sic in Baptismo fides nascitur, et 
inter tribulationes et fluctus angustiarum hujus mundi non extinguitur, sed potius purgatur. Huic contrarius est 
serpens, propter venenum infidelitatis. Istam fidem debemus petere a Deo, et non dabit nobis serpentem, id 
est infidelitatem, aut doctrinam, vel perversitatem haereticorum, quae per serpentem intelligitur. —Tertio 
ponit exemplum de ovo, et significat spem, quia sicut in ovo nondum est foetus perfectus, sed sola spes 
foetus; sic spes non est de habitis, sed habendis. Unde sicut ab ovo expectatur pullus, si ovum a matre fuerit 
calefactum; sic aeterna beatitudo a spe expectatur, si spes a matre conscientia in calore charitatis conservatur. 
Huic contrariatur scorpio, cujus venenata est cauda. Hanc spem debemus petere a Christo, et non dabit nobis 
scorpionem, qui pungit cauda, et occidit, et mortem inferni inducit. Tres virtutes praedictas petere debemus, 
quia sine eis non est salus. Si ergo homo qui malus est, ad comparationem divinae bonitatis et clementiae, 
respectu cujus nemo est bonus, qui etiam ideo malus dicitur, quia ad malum est pronus: dat bona data sibi a 
Deo, scilicet temporalia, filio petenti, multo magis Pater noster coelestis, qui ex natura sua bonus et pius est, 
per essentiam, dabit spiritum bonum, id est bona spiritualia, scilicet gratiam et gloriam, petentibus se, non 
renuentibus. Vocat autem omne bonum spirituale spiritum bonum: quia secundum Augustinum, Spiritus 
Sanctus est primum donum, in quo omnia donantur. Ubi Augustinus: “Non denegabit se petentibus, qui 
sponte obtulit se non petentibus”. Et praeter haec omnia, qui proprio Filio suo non pepercit, sed pro omnibus 
tradidit illum, et dedit ad occidendum, quomodo nobis non cuncta quae petimus donabit? [Rm 8, 32] Dabit 
autem ea quae petimus, si tamen ea quae praecepit, si fecerimus. Et iterum: “Qui vult audiri a Deo, prius 
audiat Deum. Qua fronte postulas quod promisit Deus, si non facis quod jussit Deus? Prius audi monitiones, 
et sic exige promissiones. Qui a praeceptis Dei avertitur, quod in oratione postulat non meretur” haec 
Augustinus» (VCC, 184a). El primer passatge atribuït a sant Agustí sembla que prové en realitat d’Anselm de 
Laon, Glossa ordinaria, segons Mt 14, 8 (PL 114, col. 0109A). El segon passatge que la VCC atribueix al 
bisbe d’Hipona està construït a partir de fonts diverses: la primera part de la citació pertany, efectivament, a 
sant Agustí, Sermones ad populum, Classis prima: De Scripturis, sermó XVII, c.IV (PL 38, col. 0126) i 
Classis V: Sermones dubii, sermó CCCLXXXII, c.I (PL 39, col. 1685); la  segona part, constituïda per la frase 





[13. DEL  QUE  HEM DE  FER  ALS ALTRES, SEGONS EL  PRECEPTE  DE LA 
LLEI NATURAL]

Declara lo Senyor y conclou en poques però excelses paraules tota la cristiana vida, 
perquè nostres pregàries sien acceptes, dient: «Qualsevol coses que rectament, justa y 
caritativa voleu que·ls hòmens facen en vosaltres, per lo semblant feu en ells vosaltres.» 
Quasi dient: «Si voleu que yo us done lo que vostres oracions me demanen, si voleu 
trobar lo que vostres desigs pregant cerquen, si voleu que us obra la porta, feu lo 

semblant en vostres prohismes; axí, ohiré yo les vostres pregàries, si vosaltres ohiu les 
de aquells qui us preguen. No us mane cosa diffícil: cosa és natural y a tot enteniment 
conforme. No pot éser manament més lauger ni més fàcil que és aquest que yo us mane. 
Y perquè los hòmens justificats y bons fan los meus preceptes, val molt y té gran 
eficàcia la oració del just home, y és impossible, si és contínua, que no atenga lo que 

demana.»
Diu sanct Crisòstom que l’home just, quand prega, és torre, mur y defensa per a ell y 

per al poble. Tenim-ne exemple y figura: que stava Aaron entre·ls morts hi·ls vius 
pregant la divina clemència, y cesà la plaga, y foren delliures de l’incendi. Dix nostre 
Senyor Déu al gran {137c} patriarcha Abraam, quand lo pregava, que per deu hòmens 

justs perdonaria a Sodoma.
Diu sant Ambròs: «Ací devem apendre com és l’ome just fort mur de la pàtria: la fe 

de l’home just nos conserva, les sues justes obres de la ira de Déu nos defenen.»

 diffícil] difícil B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |  quand] quant B. Seguim 
V.

- Qualsevol ... vosaltres2] Mt 7, 12: Omnia ergo quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite 
illis. Haec est enim lex, et prophetae.  |  - val ... demana] Jm 5, 16: Confitemini ergo alterutrum peccata 
vestra, et orate pro invicem ut salvemini: multum enim valet deprecatio justi assidua.  |  - Tenim-ne ... 
lincendi] Al·lusió a Nm 16, 48: et stans inter mortuos ac viventes, pro populo deprecatus est, et plaga 
cessavit.  |  - Dix ... Sodoma] Al·lusió a Gn 18, 32: Obsecro, inquit, ne irascaris, Domine, si loquar adhuc 
semel: quid si inventi fuerint ibi decem? Et dixit: Non delebo propter decem.

que tanca el passatge, prové en realitat de sant Isidor de Sevilla, Sententiarum libri tres, l.III, c.VII: De 
oratione (PL 83, col. 0675A). A partir d’aquest apartat de la nostra edició, la numeració dels subcapítols 
difereix respecte a la que presenten en l’ed. Rigollot.
 vosaltres]  Om.: «scilicet loco et tempore. Qua enim fronte petis Dominum tuum, qui non agnoscis parem 
tuum?» (VCC, 184a).  |  - Quasi ... demana]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que fusiona en un 
únic passatge modulat les paraules que la VCC posa en boca del Senyor per a explicar Mt 7, 12 en dos 
fragments diferents: un que prové de la mà del mateix Ludolf, i l’altre que  és una citació de sant Joan 
Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 23 (al. 24), 5 (PG 57, col. 314): «Quasi dicat: Si vultis petita accipere, 
quaesita invenire, pulsantes intrare, ergo vos facite aliis quae vobis fieri vultis ab illis; sic nec ab aliis 
exspectetis, quod illis non feceritis. Ubi Chrysostomus: “Ac si diceret, si ergo cupitis audiri, praeter illa quae 
dixi, etiam ista perficite. Vidisti certe, quia cum oratione opus sit etiam disciplina virtutum. Quae vis tibi fieri 
a conservo, ea tu erga proximum, inquit, ostende. Quid unquam hoc praecepto, aut levius invenitur, aut 
justius?” haec Chrysostomus. Et quia justi faciunt haec omnia, ideo, multum valet deprecatio justi assidua 
[Jm 5, 16]» (VCC, 184b).  |  - Diu ... poble]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta 
l’atribució d’aquest passatge a sant Joan Crisòstom: «Justus quippe fortis turris et murus est in adversis, et se 
et alios defendit ab eis» (VCC, 184b).  |  - Diu ... defenen]  Sant Ambròs de Milà, De Abraham libri duo, 
l.I, c.VI (PL 14, col. 0439C). Notem que la font original no parla de «odio divino», com figura en la VCC, 
sinó de «excidio», és a dir, ‘de la destrucció’, ‘de la ruïna’.





Diu sant Gregori: «Més pugna y batalla l’ome just ab pregàries que ab innumerables 
hòmens de armes.»

Considerem, donchs, aquest manament evangèlich que comprén tots los altres: no diu 
«feu en los altres hòmens lo que ells fan en vosaltres», mas «feu en ells lo que voleu que 
ells facen en vosaltres.» Lo qui ab aquesta retgla aretgla la sua vida a dengú no fa 

injúria, a dengú no vol noure.

[14. DE  LA SUMMA  DE LA LLEI  I  ELS PROFETES]

Y stimant la excel·lència de aquestes paraules, diu lo Senyor: «Aquest manament és 
la Ley y los Profetes.» Aquesta és la ley natural scrita en les entràmenes dels hòmens, 
per la qual dels vicis y virtuts tenen conexença. Ací la Ley de Moysés y los Profetes se 
acaben. Aquest és lo manament de amar axí com a tu mateix lo prohisme. Tots los 

manaments que al prohisme sguarden són conclusions de aquest principi.

 Considerem] Consideren B. Seguim V.

- Aquest ... Profetes] Mt 7, 12.

- Diu ... armes]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Unde Gregorius: “Melius pugnat 
vir justus orando, quam innumeri praeliatores pugnando. Oratio enim viri justi coelos penetrat, quomodo ergo 
in terris hostes non vincat?”» (VCC, 184b). No hem pogut verificar l’atribució d’aquest passatge a sant 
Gregori Magne.  |   armes]  El traductor valencià omet a continuació aquest passatge de la VCC, que continua 
l’exposició del verset de Mt 7, 12, posant-lo ara en relació amb Tb 4, 16, que expressa el mateix precepte en 
sentit negatiu. Per bé que l’acompliment del primer comporta un major grau d’excel·lència, perquè està 
relacionat amb la llei evangèlica, ambdós són considerats dos camins cap a la perfecció, d’acord amb la 
interpretació del fragment de sant Joan Crisòstom a què es recorre en aquest punt, i que no hem pogut 
localitzar. Cfr. amb el text llatí: «Et nota quod cum dictum sit omnia, hoc mandatum non implet, qui aliquid 
talium omittit, praecipue quando illud facere potest, nisi majus bonum illud excuset. Quid ergo dicetur de 
illis, qui non tantum omittendo, sed alios multipliciter affligendo, quod sibi nolunt fieri, aliis facientes, hujus 
mandati transgressores efficiuntur? Dici potest quod perfecti tenentur ad utrumque, scilicet nihil talium 
omittere, et nihil molestum, quod  sibi nollent aliis inferre. Imperfecti autem, tenentur ad ultimum, sed non ad 
primum, nisi in casu necessitatis; quia primum in tali casu, est praecepti, sed in aliis, est supererogationis. 
Cum ergo sit duplex praeceptum legis naturalis: unum negativum, de quo in Tobia dicitur: Quod ab alio tibi 
oderis fieri, vide ne aliquando alii facias [Tb 4, 16]; aliud affirmativum, de quo hic habetur; in hoc 
affirmativo, negativum illud intelligitur. Unde Chrysostomus: “Cum enim sunt duae viae, quae ducunt ad 
virtutem, scilicet abstinentia mali, et operatio boni, hanc ponit per istam et illam significans” haec 
Chrysostomus. Et istud affirmativum ad majorem perfectionem obligat, quam negativum, et ideo rationabile 
fuit, ut affirmativum poneretur in Nova Lege, quae majoris est perfectionis. Ibi malum facere interdicimur, 
hic autem etiam malis bona facere jubemur. Quia enim charitas patiens et benigna est [1Co 13, 4], non tantum 
injurias proximi fortiter sustinet, sed ejus quoque gratiam benigne praevenit, ut beneficiis ad amorem trahat» 
(VCC, 184b). L’omissió d’aquest passatge pot estar motivada pel fet que part del seu contingut és représ en 
l’apartat següent (veg. p. 701,19-702,1).  |  - Considerem ... noure]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
abreujada de Corella: «Perpende quantae perfectionis sit hoc mandatum, cujus est affectus, non amantem 
beneficiis cogi ad amorem. Unde non ait, prout faciunt, facite: sed, prout vultis ut faciant vobis, facite illis. 
Qui hanc regulam observaret, nullum ostenderet, sicut a nullo vellet offendi, et aliis bona impenderet, sicut ab 
aliis vellet sibi impendi. Qui enim cogitat, ut ea alteri faciat, quae sibi ab altero fieri expectat, pensat nimirum 
ut malis bona, et bonis meliora exhibeat» (VCC, 184b).  |   prohisme]  Om.: «Quasi diceret: In hoc uno 
implentur, et ad hoc tendunt, et propter hoc sunt, et hoc docent Lex et Prophetae, et omnes sacrae Scripturae» 
(VCC, 185a).  |   principi]  Corella omet a continuació el verset de Rm 13, 8: «Unde dicit Apostolus: Qui 
enim diligit proximum, legem implevit» (VCC, 185a).





Diu sant Crisòstom: «En breus paraules lo Senyor ha volgut compendre totes les 
paraules que a la fe y a la salut nostra eren necessàries, dient que façam en los 
prohismes lo que volem que ells facen en nosaltres. Tots los manaments que la Ley y los 
Profetes scriven, dins aquesta summa, dins aquest compendi se comprenen, axí com 
totes les rames de la rael de l’arbre proceheixen.»

Diu sanct Gregori: «És, donchs, lauger lo jou del Senyor, y laugera la càrrega, que 
tots los manaments en esguard dels prohismes, ab los quals conversam tot lo temps de 
nostra vida, en tan breus paraules sien compresos, y a la rahó més que alguna altra ley 
conformes.»

Hi devem diligentment considerar y veure que diu lo Senyor en altre loch, parlant de 

la amor de Déu y del prohisme, «tota la ley.» Ací no diu tota, perquè l’amor de Déu 
calla, la qual primera se deu entendre, y per la qual se ama lo prohisme. Y és certa cosa 
que aquell qui per amor de Déu ama lo prohisme, primer y més {137d} ama a Déu que 
no lo prohisme. Y aquell qui a Déu ama, vol que·l prohisme a Déu ame, y açò és 
pròpiament amar lo prohisme: voler que a Déu ame, y la felicitat eterna que sobre totes 

coses per a tu desiges, que lo teu prohisme atényer la puga, la qual felicitat és amar a 
Déu y, en Déu, lo prohisme.

Diu sant Crisòstom: «Considerem quant són pochs los qui aquests manaments 
evangèlichs serven». Mira aquest manament affirmatiu, en lo qual los altres se contenen: 
que façam en los prohismes lo que volem que ells facen en nosaltres. Pensa y mira 

quant són pochs los qui de present lo observen. Tenim-ne altre negatiu en Thobies: «Lo 

 sanct] sant B. Seguim V.  |   compresos] presos B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «in tam brevi regula, ejus 
lex et praecepta, ad proximum compleantur» (VCC, 185a-b).  |   devem] deven B. Seguim V.  |   aquell] aquel 
B. Seguim V.  |   façam] feçam B. Seguim V.

 És ... càrrega] Mt 11, 30: Jugum enim meum suave est, et onus meum leve.  |   que ... nosaltres] Mt 7, 12.  |  
-, Lo ... altres] Tb 4, 16: Quod ab alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias.

- Diu ... proceheixen]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que omet la part final d’aquest passatge 
de sant Joan Crisòstom: «Ubi et Chrysostomus: “Brevi sermone, ommia quae saluti ac fidei nostrae erant 
necessaria, Dominus comprehendit, ut ea quae nobis ab aliis fieri volumus, ipsi quoque aliis similiter 
faciamus. In quo mandato, universa praecepta Legis, ac Prophetarum consistere, Dominus aperte monstravit, 
dicendo: Hoc est enim Lex et Prophetae. Nam quaecunque Lex et Prophetae sparsim in omnibus praeceperunt 
Scripturis, in hoc compendioso continentur mandato, quasi innumerabiles arborum rami in una radice. Qui 
ergo ab aliis nobis, non nisi bona et utilia fieri volumus, ipsi quoque vicem gratiae amorisque rependere 
debemus, ut praecepta Legis, ac Prophetarum implentes, retributionem fidei a Domino consequamur” haec 
Chrysostomus» (VCC, 185a). El passatge es troba recollit, parcialment, en el pseudo-Crisòstom, Opus 
imperfectum in Matthaeum, 18 (PG 56, col. 733).  |  - Diu ... conformes]  Cfr. la traducció de Corella amb el 
text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a sant Gregori: «Jugum ergo Domini suave est et 
onus ejus leve, ut in tam brevi regula ejus lex et praecepta, ad proximum compleantur» (VCC, 185a-b).  |  
- Hi ... prohisme]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que expandeix la part final del passatge: 
«Nam alio loco, de duobus istis praeceptis, scilicet de dilectione Dei, et proximi loquens, non tantum ait: Lex 
pendet in his et Prophetae [Mt 22, 40], sed addidit: Tota Lex, et omnes Prophetae [Mt 11, 13]. Quod cum hic 
non addidit, servavit locum alteri praecepto, quod ad dilectionem Dei pertinet. Quidam tamen volunt, quod 
hic comprehendatur etiam dilectio Dei, sine qua non impletur charitas proximi, quia nec proximus sine Deo, 
nec Deus sine proximo, diligitur» (VCC, 185b).  |  - Diu ... serven]  Cfr. la traducció de Corella amb el text 
llatí, que no atribueix aquest passatge a sant Joan Crisòstom: «Considera nunc praemissa Domini praecepta, 
et vide quam rarus sit, qui observet ea» (VCC, 185b).





que no vols per a tu, no u vulles en los altres». Nosaltres fem lo contrari en totes les 
coses que praticam ab los prohismes: lo que no volem per a nosaltres volem per als 
prohismes, y lo que volem per a nosaltres negam als prohismes. Cercam les utilitats 
pròpies, decebem los prohismes, treballam que sofiren lo que no volem soferir nosaltres. 
Y per ço, los qui aquest manament trenquen, en l’altre món sofiren lo que no volen.

ORACIÓ

Senyor Jesús, qui a nosaltres, miserables, que siam misericordes amonestes, y que no 
jutgem nostres prohismes; fes-me gràcia que yo acabe lo que tu manes, perquè a tu per 
tu puga plaure. Exhortes-me, piadós Senyor, que a tu pregue, y tantes vegades ho 
repliques que manifestament declares que·m donaràs si yo·t demane. A tu, Senyor, 

demane, a tu cerque, y toque a les anelles de la tua misericòrdia, que tu, Senyor, ho 
manes. Fes-me gràcia que prenga, puys tu has fet que demane; dóna’m gràcia que trobe, 
que tu m’has mostrat que cerque; mana que m’obren la porta, puys me has manat que y 
toque. De tu tinch los manaments, de tu los desigs, de tu les promeses, de tu les 
sperances. Vinga’m de tu la gràcia ab la qual puga impetrar lo que demane. Amén.

 no u] non VB. Esmenem la lliçó atenent al sentit del passatge.  |   Exhortes-me] Exortes-me B. Seguim V.

- Nosaltres ... prohismes2]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a sant 
Joan Crisòstom, Ad Demetrium monachum De compunctione, l.I, 6 (PG 47, col. 403): «et si sint operarii, sunt 
tamen valde pauci, quia ut dicit Chrysostomus, nos e contrario omnia facimus hominibus, quae ipsi pati 
nolumus» (VCC, 185b).  |  - Cercam ... volen]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Hoc 
quippe non solum in secularibus, sed et in quibusdam patet religiosis, qui saepe in personis et rebus, sive 
utiles aliis subtrahendo, sive de inutilibus se expediendo, fratribus suis injuriam faciunt. Sicque in his et 
ceteris modis variis, contra preadictum Domini mandatum, id faciunt, quod ipsi pati nollent, nec mirum si in 
futuro patientur quod nollent» (VCC, 185b).  |  - De ... demane]  Cfr. la traducció de Corella amb el text 
llatí: «A te habeo desiderare, a te habeam impetrare. Dona quod offeram, custodi quod exigas, ut velis 
coronare quod praestas» (VCC, 185sc).



{138A} DE LA VIA STRETA,  Y CONCLUSIÓ  DE TOT LO  SERMÓ  
DEL  SENYOR.  CAPÍTOL XXXX

[1. DE COM  LA PORTA I  EL  CAMÍ  SÓN ESTRETS CAP A LA  VIDA I 
AMPLES  CAP A  LA PERDICIÓ]

Excel·lents, de excelsa celsitud y admirables són los manaments y consells 
evangèlichs, los quals lo Senyor ha explicat en los precedents capítols. Y perquè algú 

poria respondre: «Forts hi aspres y insoportables, Senyor, són aquests preceptes», 
amonesta lo Senyor e insta, dient: «Treballau, dexebles meus, entrar per aquesta streta 
porta. Streta és, y ab treball s’i entra, però pensau que és porta del celestial Regne. No 
entreu per la ampla, que és porta dels infernals carçres. Ab sforç y violència treballau 
atquirir lo celestial Regne, que·ls violents y sforçats lo prenen. No·s pot fer sens 

animosa força que·l terrenal home sia fet rey en lo celestial Regne.»
Considerau los cavallers qui stan en algun setge, per la mísera glòria mundana, quins 

treballs sostenen, en quants perills ofiren la vida, ab quina violència entre si contenen 
qui pujarà primer en la muralla. Mirau los hòmens en aquesta miserable vida quines 
contencions per la honor y presidència mouen, quins treballs per la pecúnia, quines 

angústies per venjar les injúries, quantes morts, afflictions y penes per les misèries de 
aquest món sostenen, hi aprés les eternes flames.

Entrau, donchs, per aquesta streta porta. No entreu per l’ampla, per la qual pasau a les 
eternes penes, y són molts los que y entren. Chica és la porta y streta la senda que·ns 
porta a la vida, y són pochs los qui la troben.

 celsitud] celcitut B. Seguim V.  |   ha] a B. Seguim V.  |   entreu] ent treu B. Seguim V.  |   sforçats] esforçats B. 
Seguim V.  |   miserable] miserabe B. Seguim V.  |   eternes] terrenes B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «quae 
ducit ad perditionem» (VCC, 185a).  |  molts] molt B. Seguim V.

- Treballau ... porta1] Lc 13, 24: Contendite intrare per angustam portam: quia multi, dico vobis, quaerent 
intrare, et non poterunt.  |  - Ab ... prenen] Mt 11, 12: A diebus autem Joannis Baptistae usque nunc, 
regnum caelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud.  |  - Entrau ... troben] Mt 7, 13-14: Intrate per 
angustam portam: quia lata porta, et spatiosa via est, quae ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per 
eam. Quam angusta porta, et arcta via est, quae ducit ad vitam: et pauci sunt qui inveniunt eam!

- Treballau ... carçres]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí: «Contendite, ergo et sollicite satagite, 
intrare per angustam portam, non per latam. Quasi diceret: Quamvis praedicta sunt difficilia et angusta, tamen 
meritoria sunt et introitus ad coelestia» (VCC, 185a).  |   que·l ... Regne]  Cfr. amb el text llatí, que no parla de 
fer reis en el cel, sinó ciutadans: «quod homo terrenus fiat civis in coelo» (VCC, 185a).  |  - Considerau ... 
flames]  Corella reelabora en aquest punt el text llatí ampliant l’enumeració de penalitats que pateixen 
vanament els cavallers i ometent l’al·lusió inicial a legió Tebea de sant Maurici, formada per cristians egipcis 
que, tot i auxiliar l’emperador Maximià, es negaren a obeir l’ordre imperial de perseguir el cristianisme, i per 
això mateix van morir màrtirs. Cfr. amb el text de la VCC: «Et haec contentio est bona et sancta, qualis fuit in 
legione Thebaeorum, inter quos erat de gloriosae mortis acceleratione contentio. Sed hodie est contentio de 
aliis, quia de majoritate et excellentia, de acquirenda pecunia, de injuria remordenda, et hujusmodi similia» 
(VCC, 185a).





Bé diu lo Senyor que la via de la vida és streta y la de la mort és ampla. Dejunis, 
disciplines, castedat y abstinències, obehir als altres, no fer la voluntat pròpia, amar los 
enemichs, perdonar les injúries a cascú sembla streta senda; abundantment menjar y 
beure, y en los carnals delits bolcar-se, no contradir a la sensualitat en lo que desija és 
via ampla y spaciosa. És gran dolor, que tots dexam la streta senda y anam per l’ampla!

Diu sant Crisò- {138b} stom: «Lo Senyor nos mana que anem per la streta senda, y 
nosaltres anam per l’ampla. Però no és tan gran maravella que·ls hòmens del món hi 
acaminen, mas aquells qui en la religió la creu del Senyor prenen y los seus passos 
seguir voten. En cert és cosa monstruosa que per la via ampla acaminar volen. Quand 
los religiosos de la stància del monestir demanen, saber volen en quin loch té lo siti, que 

fret ni calor no·l toque, mas que tostemps hi haja primavera; si y ha de aygües 
abundància, si les almoynes abunden, si té vinyes quins vins s’i cullen, si la taula stà ben 
provehida, si la sgleya per a matines és calenta hi en l’estiu que sia fresca, que no s’i 
passe per loch fret del dormidor a les claustres, si l’aygua en l’estiu és freda, si la tenen 
en bodegues, si beven de cisterna.

»O, religiós home! Què parles, què demanes? Aquesta és la streta senda que has 
votada, y no és algú en lo món que la porte més ampla! És alguna cosa més perversa ni 
més abominable que portar lo religiós la vida més delitosa que aquells qui en lo món en 
delits corporals viven? Cavallers specials sou de Jesús. Per què no seguiu la sua 
bandera? Per què no pujau ab lo vostre Rey al mont de Calvari per aquella senda de 

afflictions, dolors y penes que y és pujat ell, vostre Déu, Senyor y mestre?
»Mirau los cavallers que als temporals reys serveixen, ab sperança del militar 

stipendi, quins treballs comporten, a quins perills se ofiren! En lo camp dormen, les 
armes no·s despullen, la nit parteixen en guaytes, a la mort cada dia se ofiren, y moltes 
vegades, si·ls ho manen, en longinqües terres militant peregrinen; fret, calor, gels, neus, 

 monstruosa] mostruosa B. Seguim V.  |  volen] volem B. Seguim V.  |   per a] para B. Seguim V.

- Dejunis ... senda]  Cfr. el text llatí amb la traducció de Corella, que incrementa l’enumeració de privacions: 
«Nam jejunare, vigilare, a carnis desideriis et voluptatibus abstinere, propriam voluntatem non facere, cui non 
videtur angustum et arctum?» (VCC, 185b).  |  -, Diu ... seguexen]  Sant Joan Crisòstom, Ad Demetrium 
monachum De compunctione, l.I, 6-7 (PG 47, cols. 403-404).  |  - Quand ... cisterna]  Cfr. amb el text llatí 
la traducció de Corella, que s’estén en el relat de les sol·licituds dels monjos: «Denique monachi, cum de 
monasteriis requirunt, et de locis habitationum percunctantur, ante omnia inquirunt, si requies sit in loco, si 
abundent omnia, si aquarum copia confluant. Sed et si de eremo requirant, etiam ibi ante omnia de requie 
tractant, et de opportunitate ministerii corporalis. Jam vero si ad aliquam dispensationem vocaveris, aut 
aliquid ministerii divini injungere volueris; prima statim sollicitudo ejus, et prima verba ejus ita sunt: Si est 
ibi requies, quo eundum est, si inveniantur ea, quae necessaria sunt abundanter, si nihil desit eorum, quae lata 
via et spatiosa deposcit? (VCC, 185b-186a).  |  - O ... mestre]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, 
que incorpora la referència a la milícia de Crist: «Quid agis, o homo, quid loqueris? Arctam viam et angustam 
jussus es ambulare, utquid de abundantia percunctaris? Per angustam januam transire jussus es, utquid 
amplos requiris ingressus? Estne aliquid ista permutatione nequius, estne aliquid ista perversitate deterius?» 
(VCC, 186a).  |  - quins1 ... ofiren]  Cfr. amb el text llatí: «Quid si solum esse cognoverint, jam nullus 
refugitur labor, nullum periculum vitatur, nulla indignitas excusatur, servilia etiam, si ab ingenuo deposcantur, 
officia non negabit» (VCC, 186a).  |  -, fret ... desayres]  El detall de totes aquestes inclemències 
meteorològiques no figura en el text llatí, que només parla de «permutationes temporum» (VCC, 186a).





pluges y vents, ayres y desayres, terribles dolors, misèries y penes comporten. Tenen 
present la mort cada dia, y mort dolorosa y repentina, ab sperança de hun guany 
miserable, apartats de fills, de muller, de pare y de mare.

»Si aquests, perquè són cavallers de la mundana milícia, tantes penes {138c} sofiren, 
què devem soferir nosaltres, cavallers de Jesús religiosos, qui militam en aquesta 

present vida per atényer al celestial Regne? Anam per a possehir aquelles eternes 
riquees que no basta algú enteniment stimar la sua inestimable vàlua, y anant per 
aquesta via nos aturam demanant e inquirint dels delits y alegries tristes de aquesta vida, 
de les riquees y pompes mundanes. Al cel és la nostra via, a la beatitud eterna endreçam 
los nostres passos. Quina difficultat, quina aspredat, quins perills, quina temor, quina 

fatiga nos deu retraure que no acabem nostra via? Si tots los mals, penes, dolors y 
angústies que pensar y cogitar se poden nos venien a l’encontre, ensemps ab la mort, de 
totes les tiràniques crueldats acompanyada, no devem lo nostre camí torçre, tenint 
davant los nostres ulls aquell etern premi que té preparat lo nostre rey, Déu Jesús, als 
qui·l seguexen.»

Diu sant Gregori: «Streta és la carrera, però segura, la qual nos porta a les amples 
places de la ciutat superna. Los divinals preceptes la strenyen y la fan segura; los 
evangèlichs consells la mostren, la fan plana, leven-ne les pedres, de liris, flors, gesmirs 

 aquests] aquest B. Seguim V.  |   seguexen] segueixen B. Seguim V.  |   fan] fau B. Seguim V.

- Tenen ... mare]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Nec timet ne forte ab ipsa 
miserabili spe decipiatur ac decidat, nec immaturam peregrinis locis mortem et subitam pertimescit, 
separationem suorum, conjugis etiam ac liberorum absentiam tolerabiliter patitur, non patriae, non carorum 
mollitur affectu; sed desiderio et cupiditate pecuniae velut amens agitur, et amore ejus incensus, nihil laboris 
sentit, nihil doloris intelligit» (VCC, 186a).  |  - Si ... seguexen]  Cfr. amb el text llatí la traducció de 
Corella, que abreuja i reelabora la part final del passatge de sant Joan Crisòstom: «“Nos e contrario, qui non 
pecuniam quaerimus, sed sapientiam; nec terram, sed coelum petimus, et ad coeli divitias festinamus, quas 
neque oculus vidit, neque auris audivit, quae nec in cor hominis ascenderunt [1Co 2, 9]; haec, inquam, 
quaerentes,  et pro his coelo ipsi vim parantes inferre, de requie corporis percunctamur! Vide illis quanto 
miseriores sumus et molliores. Quid dicis, o homo, quid agis? Coelum paras ascendere, et regnum coeli 
invadere, et interrogas ne qua tibi difficultas occurrat in itinere; ne quid in via tibi asperum accidat, aut 
laboriosum? Et non erubescis, non pudore oppressus, sub terram temetipsum defodis! Si enim omnia tibi 
mala occurrerent, si universa tibi pericula imminerent, si convitia, si injuriae, si ignominiae, si calumniae, si 
gladius, si ferrum, si ignis, si bestiae, si praecipitia, si fames, si aegritudo, si cuncta quae dici vel cogitari 
possunt mala super te irruerint, dignum aliquod erat, ut non tibi haec omnia pro tantis et talibus causis ridenda 
prorsus et penitus spernenda viderentur. Anilis animae metus hic, et effeminatae. Erit ergo aliquis ita abjectus, 
et ita infelix, et ita degeneris animi, ut coelum cupiens ascendere, de terrena requie cogitet: quam non solum 
requirere, sed etiam paratam recipere, Judaeorum est! Non video, carissime, quod aliquis nostrum vera et 
perfecta cupidine coelestium teneatur; alioquin, omnia quae videntur esse gravia, umbras putaret et risum” 
haec de via lata Chrysostomus» (VCC, 186a).  |  -, Diu ... premi]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
d’aquest passatge de sant Gregori Magne, Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, l.XXVII, c.XXXVII 
(PL 76, cols. 0435D-0436A), que Corella interpreta amb certa llibertat: «De via vero arcta, sic dicit 
Gregorius: “Arcta quippe bene vivendi censura, non est ampla via, sed semita, in qua quisque studiose 
constringitur, qui sub praeceptorum custodia sollicite coangustatur. An non quasi quaedam angustia itineris 
est, in hoc quidem mundo vivere, sed de mundi hujus concupiscentia nil habere, aliena non appetere, propria 
non tenere, laudes mundi despicere, et pro Deo opprobria amare, gloriam fugere, et despectum sequi, 
adulatores despicere, despicientes honorare, mala nocentium  ex corde dimittere, et erga eos dilectionis 
gratiam immobilem in corde retinere? Quae quidem omnia semitae sunt, sed magnae, quia quantum in hac 
vita, pro ipsa vivendi custodia, angustae sunt, tanto amplius in aeterna retributione dilatantur. Perfecta quippe 
scientia est, et cuncta haec agere et de suis viribus scire se nihil posse”» (VCC, 186a).





y roses la enrramen. Streta carrera és als hòmens que en aquest món vixquen y de les 
coses de aquest món res no posseheixquen, de les sues alegries ploren, y pa de làgremes 
sia la sua vianda, sofiren injúries y no les tornen, per los enemichs preguen, als 
enemichs amen, éser pobres desigen, les misèries dels prohismes stimen pròpies, la vida 
de aquest món prenguen per exili, y axí la sdevenidora desigen que res de aquest món 

no·ls porte alegria. Streta és aquesta via, perquè streny les nostres carnals y mundanes 
concupiscències, y és molt difícil als qui no desigen la celestial pàtria, a la qual nos guia 
la certa sperança, la magnitut y excel·lència de tan excel·lent premi.»

[2. DE  LA FACILITAT  DEL  CAMÍ  DEL SENYOR  I  DELS SEUS PRECEPTES]

Diu sant Crisòstom: «Algú no·s maravelle perquè ací diu lo Senyor que streta és la 
porta, y streta la carrera que·ns porta a la vida, y diu en altre loch del sagrat evangeli 

que·l seu jou és suau, y laugera {138d} la sua càrrega. És lauger lo jou del Senyor y 
laugera la càrrega, atenent a la excel·lència del premi.» Diu lo Apòstol: «No són 
condignes les passions y angústies de aquesta present vida a la glòria sdevenidora.»

És aquesta via streta, perquè streny, axí com havem dit, les nostres concupiscències; 
és ampla, que lo nostre cor fa larch y ample, quand pensam la magnitut del premi.

Diu sant Agostí: «Amor exampla la nostra via; amor fa lauger lo jou de la ley nostra, 
pensant què ha fet per nosaltres aquell qui·ns ho mana, y què·ns donarà si obehim lo 
que·ns mana. Aquesta amor ha fet suau y lauger lo jou de la mort que han sofert los 

 enrramen] enramen B. Seguim V.  |   exili] exille B. Seguim V.  |   pensam] peusam B. Seguim V.  |   ha] a B. 
Seguim V.

- streta ... vida] Mt 7, 14.  |   que·l ... càrrega] Mt 11, 30.  |  - No ... sdevenidora] Rm 8, 18: Existimo enim 
quod non sunt condignae passiones hujus temporis ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis.

 premi]  El traductor valencià omet en aquest punt aquest passatge de sant Joan Clímac, Scala Paradisi, 
Gradus II: De exuendis affectibus omnibusque curarum molestiis abjiciendis (PG 88, col. 658A-B): «Unde et 
Joannes Abbas montis Sinai: “Attendamus nobisipsis, ne quando arctam et angustam viam ambulare dicamur, 
amplam et spatiosam tenentes curramus. Arctam viam indicabit tibi, et lucidabit tribulatio ventris, statio ad 
vigilandum in orationibus per totam noctem, mensura aquae, et panis penuria, subsannationes, derisiones, 
illusiones, decisio propriarum voluntatum, ignominiarum poculum, passionum et impulsionum patientia, sub 
despectione esse sine murmuratione, violentia injuriarum laesus sustinere fortiter, detractione non indignari, 
contemptus et vilipensus non irasci, judicatus humiliari. Beati per dictam viam arctam ingredientes, quoniam 
ipsorum est regnum coelorum [Mt 5, 3]” haec Joannes Abbas» (VCC, 186b).  |  - Diu ... premi]  Cfr. la 
traducció de Corella amb el text llatí, en què no consta l’atribució d’aquest passatge a sant Joan Crisòstom: 
«Non autem te moveat, quia hic dicitur: Angusta est porta, et arcta via, quae ducit ad vitam. Et dicitur: Jugum 
enim meum suave est, et onus meum leve. Quia sicut onus dicitur leve in comparatione ad mercedem, licet in 
se sit grave; sic praesentia incommoda, respectu gloriae futurae. Itaque lata dici potest haec via, quia in amore 
coelestium cor dilatat cogitantium» (VCC, 186b).  |  -, És ... batallen]  Corella s’allunya en aquest punt 
del text llatí, que conte un passatge de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 23 (al. 24), 5 (PL 57, 
col. 314): «Unde secundum Chrysostomum, arcta via est et angusta, et nihilominus levis ac facilis, quia 
cuncta aspera vitae hujus pertranseunt, et quia ad bonum finem, scilicet ad vitam perveniunt. Temporale, 
sudorum; et perpetuum, coronatorum. Et quia prius sunt laboriosa quae transeunt, et postea gloriosa quae 
permanet, maximum potest laborum esse solatium. Igitur etsi in se difficile sit quod jubemur, tamen 
faciendum est, ut ad gloriam pervenire mereamur. Qui enim non compatitur, non conregnabit; nec 
coronabitur, nisi qui legitime certaverit”» (VCC, 186b). No hem pogut localitzar la font del passatge que el 
traductor valencià refereix a sant Agustí.





martres, la castedat dels vèrgens, y dels doctors los treballs y vigílies. Pensaven que no 
atenyen corona sinó aquells qui legítimament batallen.»

Manifestament la sua perea mostren aquells qui de la via dels sagrats evangelis se 
clamen. Mira quins perills passen los mariners y los mercaders quand naveguen, los 
lauradors quand la terra lauren y senbren, los cavallers quand militen; la sperança del 

premi los fa laugera la càrrega de tots los perills, treballs y angústies. Quant més deu 
ésser laugera la nostra càrrega, qui speram a ell mateix Déu, Creador y Senyor nostre, 
premi dels treballs nostres! No mirem la via que és streta y aspra, mas pensem hon nos 
porta, ni mirem la carrera que és ampla y a infern nos envia.

Diu sant Gregori: «Al qui porten a la forca li seria major dolor y pena si per carrés 

enrramats, ab sons y alegries a la mort lo portaven. Totes les coses alegres de aquesta 
mísera vida stimarem tristes, si pensam que·ns porten a la trista, eterna, infernal tristícia, 
y totes les dolors de aquest món y tristícies seran exultacions y alegries, si pensam que 
als ineffables goigs de Parahís nos porten.»

Diu sanct Gregori: «Quand les cupiditats hi vicis te asetgen, parla tot sol ab la tua 

ànima, dient: “Trista stàs, ànima mia, perquè als delits corporals no t’abandone, y 
deuries ésser alegra, que t’aparelle per a les {139a} celestials eternes alegries. En aquest 
món te done dieta, y treballe que acamines per streta carrera, perquè eternament en les 
amples, altes y largues celestials sales stigues ab lo spòs en les sues noces, menges en 

 atenyen] atenyien B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |  naveguen] naveguem B. Seguim V.  |   senbren] 
sembren B. Seguim V.  |   treballs] traballs B. Seguim V.  |   portaven] porteven B. Seguim V.  |   sanct] sant B. 
Seguim V.  |  Quand] Quant B. Seguim V.

- no ... batallen] 2Tm 2, 5: Nam et qui certat in agone, non coronatur nisi legitime certaverit.

- Manifestament ... envia]  El text llatí (VCC, 186b) atribueix aquest passatge a sant Joan Crisòstom, 
Homiliae in Matthaeum, 23 (al. 24), 5 (PL 57, col. 314).  |  -, Diu ... obres]  Aquests tres passatges que 
el traductor valencià atribueix a sant Gregori i a sant Crisòstom constitueixen en el text llatí un únic fragment, 
que pertany íntegrament, com indica la VCC, a aquest darrer autor, i que prové de les Homiliae in Matthaeum, 
16, 10 (PG 57, cols. 253-254). Cfr. amb el text llatí la versió de Corella, que, a més d’introduir les falses 
atribucions, tradueix el text original amb llibertat: «Quomodo autem Domini praecepta nobis non difficilia et 
onerosa, sed magis facilia et levia esse videantur, docet adhuc idem Chrysostomus, dicens: “His ergo quae 
dicta sunt, ne ultra inobedientiam contentione foveamus, maxime cum praemia, et voluptatem habeant in se, 
et utilitatem ipsa praecepta. Quae si molesta et onerosa plerisque, et ingentis cujusdam videntur laboris, 
intellige propter Christum te illa suscepisse facienda; et quod videtur esse triste, jucundissimum judicabis. Si 
enim cogitationem hanc semper habuerimus, nihil experiemur onerosum; sed ex diverso plurimam undique 
capiemus voluptatem. Si quidem labor ipse non amplius labor apparebit, sed quanto magis intenditur, tanto 
dulcior et voluptuosior fiet. Quando igitur te cupiditas pecuniarum, aliorumque obsederit consuetudo 
vitiorum, ipse ad animam tuam loquere: Tristaris, quia te corporis voluptate defraudo, sed laetare potius, quia 
coelorum tibi regna provideo. Non enim propter hominem, sed propter Deum ista operaris. Paululum igitur 
expecta, et videbis quam sit commodum grande paratum. Disce praesentis vitae pondera magnanimiter 
sustinere; et ineffabili apud Deum fiducia, ac liberalitate gaudebis. Si enim ista semper nostrae inculcemus 
animae, celeriter ab omnibus illam vitiis subtrahemus. Unum illud a te, ac solum requirit Deus, ut adversus 
hostem feras inimicitias pro honore regis et tua salute suspicias. Itaque si ei istud obtuleris, omne bellum ipse 
conficiet. Ita etiam illa quae importabilia nunc putamus, facilia prorsus, ac levia, amabiliaque ducemus. 
Quamdiu enim in vitiis permanemus, asperam atque difficilem, et omnino arduam opinamur esse virtutem; 
ipsa vero vitia desiderabilia prorsus ac dulcia. Sin autem vel brevi illa tempore deseramus; tunc et haec 
horribilia, et turpia, et virtus delectabilis apparebit, ac facilis. Haec autem ex illis abunde valemus addiscere, 
qui vitam suam facta in melius conversione mutaverunt” haec Chrysostomus» (VCC, 186b-187a).





les eternes cenes. Batalla, donchs, ànima mia, contra la carn, contra lo món y lo diable, 
que si vols tens certa la victòria, y la eterna glòria serà lo teu premi”. Si aquestes coses 
penses, totes les angústies, totes les aspredats y penes stimaràs fàcils y delitables.»

Diu sant Crisòstom: «Tant com stam en los vicis, la via de virtut stimam difícil, 
dolorosa y aspra. Si hun poch nos lunyam dels vicis, hi·ls miram quant són 

abominables, lavors començam a conéxer la bellea y delit de les virtuoses obres.»
Diu Sèneca: «La virtut, no la dexam nosaltres de empendre perquè sia diffícil, mas, 

perquè nosaltres no gosam, la fem diffícil.»

[3. DE  COM  HEM DE  GUARDAR-NOS DELS FALSOS PROFETES]

Y perquè ha dit lo Senyor que són pochs los qui troben la streta porta per la qual 
pasam a la eterna vida, perquè algú no·ns engane ab falses promeses mal entenent los 

sagrats evangelis, y falsament hi herètica exponent la Sacra Scriptura, diu lo Senyor: 
«Stau atents y guardau-vos dels falsos profetes. Guardau-vos de falsos doctors ipòcrits, 
los quals se glorien que ells són los qui troben hi porten la recta via, y perden a ells y fan 
perdre los altres.»

Diu lo Senyor: «Vénen a vosaltres en vestiments de ovelles, y són dins lo cor lops 

plens de rapina». Sots spècie de religiosa vida, ab oracions largues, ab mostra de 

 Batalla] Batala B. Seguim V.  |   los] lo VB. Esmenem la forma del determinant atenent a la concordança de 
nombre.  |   eterna] eterua B. Seguim V.  |   hi] y B. Seguim V.  |   spècie] spècia B. Seguim V.

 Stau ... profetes] Mt 7, 15: Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus 
autem sunt lupi rapaces.  |  - Vénen ... rapina] Mt 7, 15.

- Diu ... diffícil]  Sèneca, Epistulae morales ad Lucilium, l.XVII-XVIII, epístola CIV, 26.  |  - Y ... 
Senyor]  Cfr. amb el text llatí: «Et quia dixit paucos esse qui inveniunt angustam portam, et arctam viam, ne 
haeretici et perversi homines, falsitatem apparentia virtutum palliantes, et se plerumque paucitate 
commendantes, sub nomine paucitatis designari supponant; et simplices in via Dei ambulantes decipiant, 
statim sub-  jecit, dicens» (VCC, 187a).  |  - Guardau-vos ... altres]  Cfr. la traducció de Corella amb el text 
llatí, que atribueix aquest passatge a sant Hilari de Poitiers, In evangelium Matthaei commentatius, c.VI (PL 
9, col. 0952B): «Unde Hilarius: “Quia paucorum est invenire arctam viam, fraudulentiam eorum qui se eam 
invenire mentiuntur, exponit, ne ab illa nos impediant”» (VCC, 187a).  |   altres]  El traductor valencià omet a 
continuació aquest passatge del text llatí, en què s’interpreta moralment que els  falsos profetes al·ludits en 
Mt 7, 15 són la carn, el món i el dimoni: «Attendite, inquit, a falsis Prophetis, id est, a deceptoribus haereticis, 
simulatis hypocritis, falsis fratribus, religionis speciem praetendentibus, et hujusmodi. Moraliter tres falsi 
Prophetae sunt: caro, mundus, diabolus. Ille enim dicitur falsus Propheta, qui unum praedicit et promittit, et 
aliud eveniens solvit, sicque homines decipit et fallit; primus ergo est concupiscentia carnalis, promittens 
delectationem, et solvens aeternam afflictionem; secundus est, cupiditas mundialis, promittens sufficientiam, 
et solvens finalem inopiam; tertius est diabolus, sive superbia secularis, promittens exaltationem, et solvens 
futuram abjectionem: quia qui se exaltat, humiliabitur [Lc 14, 11]. Potest etiam hoc exponi de omnibus 
daemonibus, se in Angelos lucis, ut justos decipiant, transferentes. Unde dicit Joannes: Nolite credere omni 
spiritui, sed probate spiritus, an ex Deo sint [1Jn 4, 1]» (VCC, 187a).  |  -, Diu ... mate]  Cfr. amb el text 
llatí l’exposició abreujada que ofereix el traductor valencià de la segona part del verset de Mt 7, 15: «Qui 
veniunt ad vos, scilicet decipiendos, in vestimentis ovium, id est sub specie religionis in conspectu hominum, 
similes justitiae ministris, in habitu humili et oratione prolixa, in jejunio arcto, in eleemosynae largitione, in 
verbis blandis, ceterisque religionis signis, quia praetendunt simplicitatem, simulant mansuetudinem, 
ostentant humilitatem, fingunt suam ad populum humilitatem, habentes, secundum Apostolum, speciem 
pietatis, virtutem autem ejus abnegantes [2Tm 3, 5]. Unde subjungitur: intrinsecus autem, scilicet in corde et 
voluntate decipiendi, sunt lupi rapaces; quia cum specie  virtutis sint induti, vitae tamen pravitate sunt 





continus dejunis, ab mansuetud y humilitat ficta, mostrant a la part de fora gran 
perfectió de religiosa vida, porten similitud de pietat y misericòrdia; de semblança de 
virtut y de simplicitat de ovelles se visten, y dins en lo cor rapacitat lupina porten. Y per 
ço, de aquests ab gran solicitud y prudència és mester lo cristià·s guarde, que ab la 
santedat hi simplicitat ficta en l’ànima no·l mate.

Diu sant Crisòstom: «Aquests simulats ipòcrits alguna joya no tenen més {139b} cara 
que saber fengir y simular la santedat que no tenen. Axí com aquells qui en alguna 
representació se visten, tant se stimen més singulars y aptes quant més pròpiament les 
persones que ells no són representen, axí lo ipòcrit tant més singular se stima quand, 
essent mal y sceleratíssim, sab fengir y representar una santa persona.»

 visten] vistem B. Seguim V.  |   solicitud] solicitut B. Seguim V.  |  cristià·s] cristian V cristià B. Esmenem les 
lliçons atenent al sentit del passatge.  |   sant] sanr B. Seguim V.  |   representen] representem B. Seguim V.  |  
 sceleratíssim] seleratíssim B. Seguim V.  |  santa] sancta B. Seguim V.

corrupti, et ideo magis cavendum, ne rapiendo dilanient vos blanditiis et simulationibus» (VCC, 187a).
- Diu ... persona]  Cfr. amb el text llatí la traducció amplificada que ofereix Corella d’aquest passatge 
atribuït a sant Joan Crisòstom, i que pertany en realitat a Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 
19 (PG 56, col. 736): «Unde enim ait Chrysostomus: “Nulla res sic exterminat bonum, sicut simulatio, nam 
malum sub specie boni celatum, dum non cognoscitur, non cavetur”» (VCC, 187a).  |   persona]  El traductor 
valencià omet finalment aquest passatge de sant Jeroni, que ofereix una altra interpretació sobre la naturalesa 
dels falsos profetes, identificats amb els heretges: «Ubi Hieronymus: “Et de omnibus quidem intelligi potest, 
qui aliud habitu ac sermone promittunt, aliud opere demonstrant. Sed specialiter de haereticis intelligendum 
est, qui videntur continentia, castitate, jejunio, quasi quadam pietatis veste se circumdare, intrinsecus vero 
habentes animum venenatum, simpliciorum fratrum corda decipiunt” haec Hieronymus» (VCC, 187a-b). La 
citació omesa prové de sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I, 
c.VII (PL 26, cols. 0048A-B).





[4. COM  ES CONEIXEN  PELS SEUS FRUITS O OBRES]

Continua lo Senyor, dient: «Dels seus fruyts los poreu conéxer.» No diu de les fulles, 
no de la aparència de les sues obres, no de la color, mas de la sabor y dolçor intrínseca 
se coneys la fruyta del bon arbre. No en les paraules, no en la color, no en lo gest y 
vestidures, mas en les obres conexereu los falsos profetes. És impossible, perquè les 
sues obres proceheixen de mal principi, que, ab tot que·n la vista dels hòmens se 

mostren santes, bones y justes, que si prudentment hi voleu atendre, no conegau y 
gusteu la amargor de la rael de hon procehexen.

 coneys] coney B. Seguim V.

 Dels ... conéxer] Mt 7, 16: a fructibus eorum cognoscetis eos. Numquid colligunt de spinas uvas, aut de tribulis 
ficus?

- Continua ... procehexen]  Corella resol amb aquest paràgraf l’extens comentari que la VC dedica a 
Mt 7, 16, en què Ludolf recorre a diversos passatges de sant Agustí, sant Crisòstom i Sèneca. Cfr. amb el text 
llatí: «Et quia isti falsi Prophetae non possunt cognosci ex apparentia exteriori, ideo ostendit unde debeant 
cognosci, scilicet a fructibus et operibus. Cum enim alteri sint exterius in conversatione, alteri interius in 
affectione, et ita difficile cognoscantur: a fructibus tamen eorum, id est ab operibus, cognoscetis eos, scilicet 
finaliter; non tamen omnibus, licet bona et laudabilia opera videantur aliis, sed quibusdam et maxime per 
impatientiam eorum, tempore persecutionis et adversitatis, quia de facili in tempore tentationis recedunt 
[Lc 8, 13], et pro simulata justitia, pressuras non sustinent. Sed ut dicit Augustinus: “Vestimenta religiosa sine 
bonis operibus, non solum remedium habere non poterunt, sed etiam justum Dei judicium sustinebunt”. Ut 
enim dicit Seneca, malus ubi bonum se simulat, tunc pessimus est. Igitur, ut idem Seneca dicit, quis sis 
interest, non quid habearis. Deinde probat Dominus quod proposuit exemplo particulari, quia spinae, et 
tribuli, ac vitis, et ficulnea cognoscuntur distincte ex fructibus diversis, ergo et homines. Non enim colligunt 
de spinis uvas, aut de tribulis ficus. Ubi Chrysostomus: “Quod vero dicit hujusmodi est. Nihil habent 
mansuetum, nihil mite, nihil dulce, usque ad pellem sunt oves, ideoque facilis est cognitio, ut neque de 
contingenti dubites” haec Chrysostomus. Nomine spinae, potest intelligi carnalis concupiscentia, quae semper 
ardet, et nunquam consumitur; nomine tribuli, spiritualis malitia, quae plena est punctionibus peccatorum; 
nomine uvae, fervor vitae activae; nomine ficus, dulcedo vitae contemplativae. Ex concupiscentia ergo carnis, 
non colligitur bona actio, quae requirit corpus spiritui obediens, et subjectum; nec de malitia cordis 
contemplatio, quae requirit cor devotum et pacificum: quia in malevolam animam non introibit sapientia, 
quoad contemplativam; nec habitabit in corpore subdito peccatis [Sv 1, 4], quoad activam, quae ministerio 
corporis exercetur. Deinde confirmat hoc idem, exemplo generali, quia sicut unaquaeque arbor, ex fructu suo 
cognoscitur, ita unusquisque homo, ex fructibus et operibus suis, cognosci potest. Ideoque non dixit a foliis 
eorum, id est verbis, sed a fructibus, id est operibus, cognoscetis eos. Si enim verba attendimus, non facile 
boni discernuntur a malis; sed qui in verbis non discernuntur, in operibus comprehenduntur, si fideles sunt, si 
mites, si patientes, si humiles, si casti, si avaritiam oderint, et similia quae enumerare longum esset. 
Cognoscentur ergo falsi Prophetae a fructibus suis, quoniam etsi aliquando bonum aliquod facere videantur, 
scilicet eleemosynam, orationem et jejunium, et hujusmodi; tamen quia vel pro lucro, vel pro  laude faciunt, 
eorum simulatio diu non potest celari. Quamvis enim inscrutabile sit cor hominis, potest tamen humano 
judicio, maxime longo tempore, cognosci ex actibus et operibus, quae vocat fructus, quia qualis unusquisque 
est, talia dicit, et operatur. Unde licet mali et vitiosi, malitiam suam operiant aliquo tempore, et operentur 
bonum ex genere; tamen non est bene possibile quin operentur quandoque secundum inclinationem suae 
malitiae» (VCC, 187b). El passatge referit a sant Agustí, que és d’atribució dubtosa, prové de Sermones ad 
populum, Classis IV: Sermones de diversis, sermó CCXLIX (PL 39, col. 2208). Les citacions atribuïdes a 
Sèneca pertanyen en realitat a Publili Siri, Sententiae; la segona és recollida també pel Pseudo-Sèneca De 
moribus, de sant Martí de Braga. Finalment, el passatge de Joan Crisòstom està pouat de les Homiliae in 
Matthaeum, 23 (al. 24), 7 (PG 57, col. 316).





Diu Aristòtel que tal com és l’ome, tals són les sues obres. Diu Sèneca: «No és 
posible que longament dure fengir altra persona y en alguna cosa no·s descobra, y lo 
propi cor en alguna circumstància de ses obres no·s demostre.» Y quand atenyen les 
dignitats, prelatures y oficis, per los quals portaven la ficta, aspra y santa vida, lavors en 
pecats y vicis se descobren tals com vivien en la santedat simulada.

Diu sant Agostí: «Tenen aquestes condicions entre les altres los ipòcrits: fan sobres 
als simples y pobres, dels majors maldien, les mínimes coses agrament corregexen, 
alguna correctió no comporten, no fan res del que dien, de les sues obres se loen, en les 
adversitats murmuren, y en poca paciència molt se descobren.»

Qualsevol home parla millor en la sua lengua pròpia que no en la stranya, y quand 

alguna dolor o tristícia lo apressa, se dol hi·s plany en lo propi lenguanye. Y axí, los 
ocells, encara que dins la gàbia, ab sperança del bon past, fengexen y parlen veus 
humanes, però si alguna lesió senten, en la natural veu criden, y en aquella expliquen la 
querella. Axí, los ipòcrits, en les prosperitats, y quand lo que {139c} volen se acaba, 
parlen lengua de laors hi gràcies a la bondat divina: Deo gratias és lo acostumat vocable 

de la sua lengua; si alguna adversitat los toca, de la divina providència blasfemen, la 
supèrbia y impaciència demostren, y lo que portaven cubert descobren.

[5. SEMBLANÇA DEL  BON ARBRE I  DEL  MAL  ARBRE]

Y per ço diu lo Senyor que dels fruyts de les sues obres los porem conéxer, que tot 
bon arbre fa bona fruyta: l’ome de bona voluntat hi recta, y que a bona fi endreça los 

 santedat] sentedad B. Seguim V.  |   quand] quant B. Seguim V.  |   parlen] perlen B. Seguim V.  |  
 prosperitats] propietats B. Seguim V. Cfr. amb el text llatí: «quando sunt in prosperitate» (VCC, 188a).  |  
 gratias] gracias B. Seguim V.

-, tot ... obres] Mt 7, 17: Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos fructus 
facit.

 Diu ... obres]  Add. de Corella (cfr. amb VC, 187b). No hem pogut verificar la citació.  |  1-3 Diu2 ... demostre]  
Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest passatge de Sèneca, De clementia, l.I, 
c.I, 6: «Unde Seneca: “Nemo potest diu ferre personam fictam, cito in naturam suam recidunt, quibus veritas 
non subest; qui autem ex solido nascuntur, tempore ipso in melius proficiunt”» (VCC, 187b-188a).  |  - Y ... 
simulada]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «Detegitur etiam error quandoque 
temporalis commodi tentatione, persecutionis tempore; et si fingant humilitatem et bona opera, tempore 
prosperitatis cum honorantur, detegitur tamen eorum superbia, cum adversis tanguntur et honor subtrahitur. 
Possunt etiam cognosci, quando consecuti sunt ea propter quae operando laboraverunt, ut dignitates et 
hujusmodi, quia saepe postmodum cessant operari» (VCC, 188a).  |   simulada]  Corella omet a continuació 
aquest passatge de sant Agustí, De sermone Domini in monte, l.II, c.XXV (PL 34, col. 1306) i c.XII (col. 
1287): «Unde Augustinus: “Quaecumque in factis vel dictis apparere non potuerunt, tentationibus aperiuntur. 
Tentatio autem duplex est, aut in spe adipiscendi aliquod commodum temporale, aut in timore amittendi. Cum 
enim aliquibus tentationibus coeperint ea ipsa illis subtrahi vel negari, quae isto velamine, vel consecuti sunt, 
vel consequi cupiunt; tunc necesse est ut appareat, utrum lupus in ovina pelle sit, an agnus in sua” haec 
Augustinus» (VCC, 188a).  |  - Diu ... descobren]  El traductor valencià atribueix erròniament aquest 
passatge a sant Agustí. En realitat, el fragment que pertany al bisbe d’Hipona és el que figura just abans en el 
text llatí, i que Corella ha omés (cfr. amb VCC, 188a).  |  6-7 fan ... pobres]  És a dir, els causen injúries. Cfr. 
amb el text llatí: «simplices opprimunt» (VCC, 188a).





seus actes, fa bons fruyts de justes obres. Lo mal arbre, qui és l’ome de voluntat prava, 
iníqua y perversa, fa males obres, per les quals mereix les eternes penes. Hi és bona rael 
la voluntat nostra quand, informada de la divina gràcia, prodoheix fruyts de bones obres; 
les cogitacions són les fulles, y flors les paraules. Del mal home és la rael la voluntat 
desemparada per sa culpa de la divina gràcia; les fulles cahen, les flors se enmarcexen, 

seca’s la fruyta, que no pot donar bon fruyt lo mal arbre.
Diu més lo Senyor: «De la abundància del cor la boca parla.» És la voluntat lo cor de 

la nostra ànima, que axí com lo cor és principi de tots los actes de nostra corporal vida, 
y de allí los sperits proceheixen que al nostre cors fan viure, axí totes les nostres 
affections y obres bones o males en la nostra voluntat tenen principi. Quand alguna bona 

 fruyt] frnyt B. Seguim V.

 De ... parla] Lc 6, 45: Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bonum: et malus homo de malo 
thesauro profert malum. Ex abundantia enim cordis os loquitur.

 per ... penes]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 188a).  |  - Hi ... arbre]  Corella substitueix amb aquesta 
explicació, que no consta en el text llatí, el passatge que la VCC dedica a exposar el verset de Mt 7, 17, en què 
Ludolf recorre a dues citacions patrístiques: la primera, de sant Ambròs de Milà, De officiis ministrorum libri 
tres, l.I, c.XXX (PL 16, col. 0066A); i la segona, de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 19, 1 (PG 
57, col. 274) i Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 46 (PG 56, col. 891). Cfr. amb el text 
llatí: «Nam actus interior voluntatis, causa est immediata actus exterioris. Et ideo, ut dicit Ambrosius: 
“Effectus tuus, operi tuo nomen imponit”. Unde secundum Chrysostomum, voluntas est, aut quae 
remuneratur pro bono, aut condemnatur pro malo; opera autem, testimonia sunt voluntatis» (VCC, 188a).  |  
 arbre]  A continuació, el traductor valencià omet aquest passatge del text llatí, que exposa el verset de 
Mt 7, 18: «Et vere ita est, quia non potest arbor bona, in quantum hujusmodi, fructus malos facere; neque 
arbor mala, in quantum hujusmodi, fructus bonos facere. Istud enim composite intelligendum est, quia arbor 
bona, manens bona, non potest fructus malos et demeritorios, facere; et arbor mala, manens mala, non potest 
fructus bonos facere, id est meritorios vitae aeternae. Et ideo si homo bonus facit fructus malos, jam bonus 
non est; et si malus vult bona operari, bonus primo fiat» (VCC, 188a).  |  -, Diu ... brolle]  Corella ofereix 
en aquest punt una explicació breu del verset de Lc 6, 45 que no segueix el text llatí, que exposa aquest 
passatge bíblic al final del capítol recorrent a dues citacions patrístiques de sant Agustí i de sant Joan 
Crisòstom: «Ex abundantia enim bonitatis, vel malitiae cordis quae intus latet, os exterius loquitur verbum 
dictionis et operis. Ex interiori enim homine procedit exterior effectus, tam in verbis quam in factis; ac 
verbum et factum exterius testimonium cordis est, et significativum conceptus interioris. Per oris enim 
locutionem, universa quae dicto, vel facto, vel cogitatu, de corde proferuntur, Dominus, voluit significare; 
nam moris Scripturarum est verba, pro factis et rebus ponere. Unde dicitur de Ezechia: Non fuit verbum quod 
non ostenderit Ezechias in domo sua [Is 39, 2]; qui utique rerum et non verborum, Chaldaeis revelaverat 
arcana. De ore autem, hic specialiter exemplificat, quia per os cor maxime manifestatur, eo quod verba in 
signis primatum tenent. Unde ait Augustinus: “Deus autem, secundum os, omnia cordis dijudicat, quia ex qua 
intentione verba procedunt non ignorat”, et notanter dicit: Ex abundantia cordis os loquitur [Lc 6, 45]; quia 
plus intus est, quam effunditur. Sicut fumus ab igne surgit, sic olla ebulliens redundat. Unde Chrysostomus: 
“Naturalis enim consequentia est, ut cum intus abundat nequitia, effluant oretenus et verba nequam. Quare 
cum audieris hominem perniciosa et inhonesta loquentem, non tantam puta in eo latere nequitiam, quanta 
verbis ejus exprimitur, sed multo ampliorem conjice esse fontem. Quod enim exterius dicitur, superfluum est 
ejus, quod intus est. Lingua quidem confusa, multoties non repente effundit nequitiam; cor autem nullum 
hominum habens testem, sine timore quaecumque vult et parit mala. Dei enim non multa cura est ei”.  Haec 
sententia et similitudo de arbore, hic ponitur contra hypocrisim, specialiter Scribarum et Pharisaeorum; sed 
infra etiam ponitur, contra eorum malitiam et blasphemiam, qua dicebant Christum in Beelzebub ejicere 
daemonia» (VCC, 188b). El passatge atribuït a sant Agustí pertany en realitat a Anselm de Laon, Glossa 
ordinaria, segons Lc 6, 45 (PL 114, col. 0266C); i el de sant Joan Crisòstom, a Homiliae in Matthaeum, 42 
(al. 43), 1 (PG 57, col. 452).





paraula o mala proceheix de nostres labis, en lo cor té la font d’on principalment brolla, 
y quand en lo cor sobreabunda és molt diffícil que·n les parts exteriors no brolle.

Y axí, diu lo Senyor que·l bon home del bon tresor del seu cor parla, que si lo cor en 
bons desigs, en honests y justificats prepòsits abunda, no és possible que parle sinó 
justes y santes paraules. Y, per lo contrari, per molt que cele y dissimule lo celerat 

ipòcrit, per la abundància que té dins lo seu cor de nefandíssimes culpes és quasi 
impossible no mostre a la part de fora la interior nequícia.

[6. DE  LA SORT RESERVADA A L’ARBRE QUE NO  FA  BON FRUIT]

Y perquè algú no pense que si no fa mal hi·s dexa de fer bé no haurà pena, diu lo Sen- 
{139d} yor: «Tot arbre qui no farà fruyta serà tallat hi posat a les flames.» No solament 
lo que no farà bona fruyta, mas lo infructuós qui no fructifica; hi són aquells inútils 

pereosos, qui de fer mal se abstenen, no furten, viven sens querella, però no fan bones 
obres, no han compassió dels prohismes, no donen almoyna als pobres. Menaça lo 
Senyor als infructuosos dos spècies de penes: la una, que pena de dan se nomena, que 

 proceheix] proseheix B. Seguim V.  |   quand] quando B. Seguim V.  |  parts] partes B. Seguim V.  |   fruyta] 
frnyta B. Seguim V.

- que·l ... nequícia] Mt 12, 35: Bonus homo de bono thesauro profert bona: et malus homo de malo thesauro 
profert mala.  |   Tot ... flames] Mt 7, 19: Omnis arbor, quae non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem 
mittetur.

- Y ... nequícia]  Com en el passatge anterior, el traductor valencià opta per oferir una explicació breu del 
verset de Mt 12, 35, i ignora les diverses citacions dels Pares de l’Església a què recorre Ludolf per il·lustrar-
lo. Cfr. la versió de Corella amb el text llatí, en què aquest passatge figura abans del de Lc 6, 45, referit 
anteriorment: «Et vere, bona arbor bonos fructus facit, et mala, malos [Mt 7, 17]; quia, ut alibi dicitur: Bonus 
homo, de bono thesauro cordis sui, id est de bona intentione et voluntate, quae sicut thesaurus absconditus 
latet interius, in mente profert bona, verba scilicet et facta; et malus homo, de malo thesauro, id est mala 
voluntate et intentione, profert mala [Mt 12, 35], scilicet verba et facta, quia contrariae causae habent 
contrarios effectus. Nam secundum Bedam, idem est thesaurus cordis, quod radix est arboris, et quod de 
corde profertur idem est quod arboris fructus. Unde et Remigius: “Thesaurus cordis intentio est, ex qua Deus 
judicat opera, ut aliquando minora major, aliquando majora minor merces sequatur”. Magnum donum Dei est, 
bona volontas, et praestantius super omnes res terrenas. Unde Augustinus: “Bona voluntas est qua appetimus 
recte honesteque vivere, et ad summam sapientiam pervenire. Voluntatem quisque cum habet bonam, idcirco 
habet quod terrenis omnibus regnis, voluptatibusque omnibus corporis, longe anteponendum sit. Quisquis 
autem non habet, caret profecto illa re, quam praestantiorem omnibus bonis, in potestate non constitutis, sola 
illi voluntas per se ipsam daret”. Et iterum: “si desit facultas, non quaeritur nisi voluntas” haec Augustinus. 
Arboris ergo bonae radix est voluntas gratia divina informata; folium, cogitatio; flos, sermo; fructus, opus. 
Arboris vero malae radix, est voluntas gratia Dei destituta, cujus cadunt folia, marcent flores, putrescunt 
fructus; quae ex bona arbore non possunt procedere. Et merito, quod de bono vel malo corde procedit, bonus 
vel malus debet judicari fructus» (VCC, 188a-b). El fragment de Beda el Venerable pertany a In Lucae 
evangelium expositio, l.II, c.VI (PL 92, col. 0411C). No hem pogut localitzar el passatge de Remigi en l’obra 
d’aquest autor, per bé que li és atribuït en Zacaries Cristopolità, In unum ex quatuor, sive de concordia 
evangelistarum libri quatuor, l.II, c.LXII (PL 186, col. 0203B); el fragment consta també, en aquest cas sense 
atribució, en Anselm de Laon, Glossa ordinaria, segons Mt 12, 35 (PL 114, col. 0127D). La primera citació 
de sant Agustí està pouada de l’obra De libero arbitrio libri tres, l.I, c.XII (PL 32, cols. 1234-1235); no hem 
pogut localitzar-ne la segona en l’obra del bisbe d’Hipona, per bé que sí que consta en Anselm de Laon, 
Glossa ordinaria, segons Jn 6, 29 (PL 114, col. 0382A).





diu que seran tallats de la terra hon los sants viven; l’altra, que seran lançats en les 
eternes flames.

No dirà lo Senyor als damnats en lo darrer Judici que per haver fet mal los dampna, 
mas perquè no han fet bé als pobres, dient: «He tengut fam. No m’haveu donat vianda.»

Y perquè algú no pense que en paraules sens bones obres, en fulles sens fruyta, stà la 

bondat de l’arbre, diu lo Senyor: «No stimen que tots aquells que “Senyor, Senyor!” me 
criden entraran en lo celestial Regne, mas aquell qui farà la voluntat de mon Pare, qui és 
en los cels, aquell entrarà en lo celestial Regne.» Quasi dient: «Los ypòcrits que en 
paraules y no de cor me loen no hauran la vida eterna, ans com a infructuosos arbres 
seran tallats per a les eternes flames.»

 tengut] teugnt B. Seguim V.  |   infructuosos] infrucruosos B. Seguim V.

 He ... vianda] Mt 25, 42: Esurivi enim, et non dedistis mihi manducare: sitivi, et non desistis mihi potum.  |  
- No ... Regne] Mt 7, 21: Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum caelorum: sed qui 
facit voluntatem Patris mei, qui in caelis est, ipse intrabit in regnum caelorum.

 vianda]  Corella omet a continuació aquest passatge del text llatí, que enumera els fruits del cor, de la boca i 
de les obres: «Et sciendum quod fructus cordis sunt: contritio, divinae legis meditatio, beneficiorum Dei 
recordatio, mortis memoratio, proximi compassio. Fructus autem oris: oratio, praedicatio, gratiarum actio, 
consilium, fratris errantis correctio, ignorantis instructio. Fructus vero operis sunt: poenitentia, eleemosyna, 
obedientia, obsequiorum diligentia, difficilium tolerantia» (VCC, 189a).  |  - Y ... Regne]  Cfr. la traducció 
de Corella, que recorre en aquest punt a Mt 7, 21, amb el text llatí, que recull Lc 6, 46: «Sed ne putemus ad 
fructus jam pertinere, si quis dicat: Domine, Domine, et ex eo nobis arbor bona videatur esse, subjungit: Quid 
autem vocatis me, Domine, et non facitis quae dico?» (VCC, 189a).  |  - Quasi ... flames]  Cfr. amb el text 
llatí la traducció de Corella, que s’allunya de la literalitat: «Quasi vellet dicere hypocritis, et specialiter 
Scribis et Pharisaeis: Vos estis arbores, habentes folia sine fructu, et verba sine opere, et ideo maledicti tales 
sunt, sicut  salices habentes folia similia olivis, sed fructu carentes. Tantum enim est inter dicere et facere, 
quantum inter folia et fructus» (VCC, 189a).  |   flames]  Corella omet a continuació tot el passatge que la 
VCC dedica a l’exposició del verset de Mt 7, 21, que coincideix amb l’apartat seté («Confessio fidei sine 
operibus ad salutem non sufficit») de l’ed. Rigollot. Reproduïm a continuació el passatge omés, del qual el 
traductor valencià només ha tingut en compte el verset evangèlic, introduït, com s’ha fet notar, en el 
subcapítol anterior: «Deinde ostendit, quod ad salutem, non sufficiunt verba confessionis, sed quod exigitur 
executio divinae voluntatis, dicens: Non omnis qui verbotenus nomine tantum dicit mihi: Domine, Domine, 
confitendo fidem catholicam, intrabit in regnum coelorum [Mt 7, 21]. Confessio enim fidei, sine operibus, 
non sufficit ad salutem, quia talis fides mortua est [Jm 2, 17; 2, 20; 2, 26], sicut illorum, qui Deum ore 
confitentur, factis autem negant [Tt 1, 16]. Sic modo plurimi in oratione positi verbotenus et nomine tantum 
dicunt: Domine, Domine; — cor autem eorum longe est a Deo [Is 29, 13; Mt 15, 8; Mc 7, 6]. Hypocritae 
etiam dicunt hoc facto, sanctitatem exterius simulantes coram populo. Sed qui facit voluntatem Patris mei qui 
in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum [Mt 7, 21]. Hi enim sunt fructus boni et bonae arboris, scilicet 
facere voluntatem Patris, cujus faciendae seipsum praebere exemplum dignatus est. Quid enim meriti est 
Domino dicere: Domine, Domine. Numquid Dominus non erit, nisi fuerit dictus a nobis? Vere dicere: 
Domine, Domine, vel Dominus Jesus, est corde credere, ore confiteri, operibus attestari, nam unum sine alio, 
negare est. Ut enim ait Augustinus: “Credere in Deum, est credendo amare et diligere, credendo in eum ire, et 
ejus membris incorporari”. Et notandum quod haec videntur immediatius facere voluntatem Dei, scilicet 
super omnibus agendis, sustinendis et habendis ei se conformare, et inde quies mentis; faciem Domini omnia 
intuentem, semper ut praesentem intueri, et inde reverentia, pudor, et disciplina intus et extra; bonitatem 
gratuitae liberalitatis Dei libenter considerare, saepius actualiter advertendo, et inde amor gratuitus et 
confidentia de futuro; semper attendere ad aedificationem proximi, omne verbum et opus praemeditari, 
saepius super se reflecti» (VCC, 189a). El passatge de sant Agustí referit està pres de l’obra In Joannis 
evangelium tractatus CXXIV, tractat XXIX, 6 (PL 35, col. 1631). Com a conseqüència de l’operació 
traductològica de Corella, a partir d’aquest punt la numeració dels apartats deixa de ser coincident amb la que 
presenten en l’ed. Rigollot.





[7. COM  NI  EL  DO PROFÈTIC  NI  ELS MIRACLES SÓN SUFICIENTS PER  A 
ATÉNYER  LA  SALVACIÓ]

Y per mostrar que la fe, ab tot que sia ferma hi tan gran que faça miracles, no basta 
per atényer lo celestial Regne, ni sperit de profecia ni altres gràcies, diu més lo Senyor: 
«Molts me diran en aquell dia: “Senyor, Senyor, no és axí, que en lo teu nom havem 
profetat nosaltres, y en lo teu nom havem lançat demonis, hi en lo teu nom havem fet 

 Senyor] Seuyor B. Seguim V.

-, Molts ... moltes] Mt 7, 22: Multi dicent mihi in illa die: Domine, Domine, nonne in nomine tuo 
prophetavimus, et in nomine tuo daemonia ejecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus?

-, Y ... moltes]  Cfr. la traducció abreujada de Corella, que només reprodueix Mt 7, 22, amb el text llatí, 
que exposa aquest verset de manera glossada i recorre per a l’explicació a dos passatges de sant Joan 
Crisòstom, el primer dels quals prové en realitat de Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 19 
(PG 56, col. 742); i, el segon, de les Homiliae in Matthaeum, 24 (al. 25), 1 (PG 57, cols. 321-322): «Et ne 
decipiamur, non solum nomine Christi, per eos qui nomen et non facta habent, sed etiam quibusdam factis et 
miraculis, adjungit, et dicit: Multi dicent mihi in illa die, notabili et famosa, terribili impiis, et blanda piis, 
scilicet die extremi judicii, quando, secundum Chrysostomum, loquentur corda et tacebunt ora, quando non 
persona interrogatur, sed conscientia discutitur; ubi non erunt testes adulatores, sed Angeli veraces: Domine, 
Domine, nonne in nomine tuo, id est in virtute et invocatione nominis tui, prophetavimus, id est propheticum 
sermonem protulimus, et occulta denuntiavimus; et in nomine tuo daemonia ejecimus ab obsessis; et in 
nomine tuo virtutes multas id est miracula, fecimus: his similes sunt bene docentes et male viventes. Ubi 
idem Chrysostomus: “Illi quippe, quia contrarium expectationis suae finem videbunt, quia hic fuerunt 
mirabilia faciendo conspicui, ibi autem se intelligent puniendos, quasi stupentes, atque mirantes dicent: 
Domine, Domine, nonne in nomine tuo prophetavimus? Quemadmodum nobis adversaris modo? Quid sibi 
vult novus iste finis, nec a nobis aliquando praevisus?”» (VCC, 189a-b).





virtuts moltes!” Hi yo confessaré als qui·m diran aquestes paraules, dient: “Yo nunqua 
he conegut a vosaltres. Apartau-vos de mi tots los qui obrau iniques obres”.

 diran] diram V. Seguim B.

- Hi ... obres] Mt 7, 23: Et tunc confitebor illis: Quia numquam novi vos: discedite a me, qui operamini 
iniquitatem.

- Hi ... obres]  El traductor valencià repeteix en aquest punt la mateixa operació traductològica: es limita a 
traduir el verset de Mt 7, 23 i omet tot el passatge que el text llatí dedica a explicar-lo, que es nodreix de 
nombrosos fragments patrístics, manllevats a sant Agustí, a sant Beda, a sant Jeroni i, sobretot, a sant Joan 
Crisòstom. Cfr. amb el text llatí: «Deinde subjicitur sententia Judicis, tales reprobantis et abjicientis. Et tunc, 
inquit, confitebor, et dicam illis, nunquam, in praedestinatione, novi vos, scilicet notitia approbationis, sed 
reprobationis. Illos enim dicitur scire, quos approbat; illos vero nescire, quos in sua dilectione non approbat. 
Unde Augustinus: “Scit reprobos, quos cognoscendo judicat, non autem approbat voluntatem, quae ab ipso 
discordat”. Unde et Beda: “Non scientia Scripturarum Deo notum facit, quem operum iniquitas obtutus ejus 
ostendit indignum”. Et tandem eos propter opera iniquitatis abjiciendo, subjungit: Discedite a me, bonos 
glorificantes, qui operamini iniquitatem. Discedite, id est divisi per iniquitatem; cedite in aeternam 
damnationem, non ergo cognoscit nisi eum qui operatur aequitatem; a Deo, qui ubique est, jubentur recedere, 
quia licet sit ubique per praesentiam deitatis, non tamen ut objectum beatitudinis. Dicit autem in praesenti, qui 
operamini, quia affectus malus adhuc remanet in eis. Unde Hieronymus: “Non dixit, qui operati estis 
iniquitatem, ne videretur tollere poenitentiam, sed qui operamini, hoc est, qui usque in praesentem horam, 
cum judicii tempus advenerit, licet non habeatis facultatem peccandi, tamen adhuc habetis affectum”. Unde et 
Chrysostomus: “Non dicit, qui operati estis, sed qui operamini; quia iniqui post mortem non desinunt esse 
iniqui, quoniam etsi peccare non possunt, peccandi tamen voluntatem non amittunt. Nam mors animam 
quidem a carne separat; animae autem propositum non immutat”. Igitur, ut ait Chrysostomus, “voluit 
Dominus hoc loco asserere, quod fides absque operum sanctitate nil valeat, et non modo fides, sed ne ipsa 
quidem cuipiam mirabilia profutura sint, si ea operatus fuerit absque possessione virtutum; quia neque fides, 
neque mirabilia quidquam valent, si non assistat vita”. Et iterum: “Nusquam in operatione signorum et 
mirabilium beatitudo ponitur, sed in expletione mandatorum et perfectione. Qui signorum et mirabilium 
indiciis probari vult, non potest probus videri. Vita enim et actus probi, etiam sine signis et mirabilibus, 
merentur coronam; iniqua autem conversatio, etiam si signa et prodigia fecerit, supplicia non evadet” haec 
Chrysostomus. Notandum quod hic miraculorum operatio, quandoque provenit ex merito invocantis nomen 
Domini; quandoque ex merito illius super quem invocatur; quandoque nec ex merito hujus, nec ex merito 
illius, sed ob utilitatem assistentium, ut videntes hoc, Deum honorent, et in Christum credant; quandoque ad 
damnationem invocantis et praesentium, ut videntes non videant [Mc 4, 12; Lc 8, 10] et videntes caeci fiant; 
quandoque etiam in elationem et vanam gloriam extollit, vel aliquo alio modo facienti, nocet. Non mireris 
ergo, si quandoque iniqui prophetant, aut miracula faciunt; quia istae sunt gratiae Dei gratis datae, quae 
dantur principaliter ad communem utilitatem Ecclesiae, et raro ad utilitatem singularis personae; et ideo 
aliquando per malos homines, a Deo nobis dantur, ad invocationem nominis Christi, non propter merita 
invocantium, sed ad declarationem virtutis Christi, et confirmationem fidei, licet ipsi invocantes sint mali. 
Sicut bona eleemosyna, aliquando datur a bono domino, mediante malo servo. Bonum ergo sectemur, malum 
omne vitemus, totoque affectu praeceptis coelestibus obtemperemus, ac talibus officiis cogniti Dei simus; 
agentesque potius quod vult, quam quod potest, gloriemur» (VCC, 189b-190a). El passatge atribuït a sant 
Agustí, que no hem localitzat en l’obra del bisbe d’Hipona, prové segurament, com també el fragment de 
Beda que el segueix en la VCC, de Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.IV, c.XIII (PL 92, 
cols. 0508C i 0509A, respectivament). La citació de sant Jeroni està recollida en Commentariorum in 
evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I, c.VII, 24 (PL 26, col. 0049D). Finalment, dels tres 
passatges manllevats a sant Joan Crisòstom, el primer pertany a Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in 
Matthaeum, 19 (PG 56, col. 743); el segon, a Homiliae in Matthaeum, 24 (al. 25), 1 (PG 57, col. 321); i el 
tercer, a Ad Demetrium monachum De compunctione, l.I, 8-9 (PG 47, col. 407).





[8. COM ELS QUE ESCOLTEN I COMPLEIXEN LA PARAULA DE  DÉU SÓN 
COMPARATS  A  L’HOME  SAVI]

»Donchs, qualsevol qui hou aquestes mies paraules hi les posa en obra, és semblant a 
l’home savi qui edificà la sua ca- {140a} sa sobre pedra: devallà la pluja, los rius 
vigueren, los vents bufaren perquè la derrocassen, y no caygué la casa.

 derrocassen] derroquassen B. Seguim V.

- Donchs ... casa] Mt 7, 24-25: Omnis ergo qui audit verba mea haec, et facit ea, assimilabitur viro sapienti, 
qui aedificavit domum suam supra petram, et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et 
irruerunt in domum illam, et non cecidit: fundata enim erat super petram.

- Donchs ... casa]  Com en l’apartat anterior, Corella opta per traduir només el text evangèlic de Mt 24-25 i 
ometre la glossa explicativa que l’acompanya en el text llatí. Cfr. amb el passatge que desenvolupa en aquest 
punt Ludolf: «Et quia Dominus repellit ipsum confitentes ore, et opere legem suam non implentes, concludit 
inutilitatem auditus, ubi non sequitur opus, et admonet nos ut Christi doctrinam opere impleamus, ne cum 
operariis iniquitatis ab eo discedamus, quia inutilis est legis auditio, nisi sequatur operis impletio. Unde 
concludit totum sermonem, cujus conclusio quam terribiliter inferatur, valde attendendum est. Omnis ergo, 
inquit, nullo excluso, qui audit, aure interiori intelligendo, verba mea haec, quae locutus sum in aperto, et 
facit ea, affectu charitatis, opere adimplendo, assimilabitur viro sapienti, sibi in futurum providenti, qui 
aedificavit domum suam, id est bonorum operum constructionem, supra petram [Mt 7, 24], id est Christum, 
omnia opera sua faciens propter ipsum, talis enim facit opera bona de genere et recta intentione, quae duo 
requiruntur ad impletionem legis Evangelicae. Non enim quisque firmat quae audit vel percipit, nisi faciendo 
et opere implendo. Et quia petra est Christus, ille in Christo aedificat, qui quod ab illo audit, facit. Descendit 
pluvia, id est tentatio carnalis lasciviae et concupiscentiae; venerunt flumina, mundanae cupiditatis et 
avaritiae; flaverunt venti, diabolicae vanitatis et superbiae, et irruerunt, per impetuositatem et importunitatem 
tentationum, in domum illam, id est aedificium virtutum in Christo constructum; sed non diruerunt eam, nec 
cecidit, a stabilitate virtutis succumbendo tentationibus istis, fundata enim erat, finaliter, radicaliter, et 
perseveranter per fidem, spem, et charitatem, supra firmam petram et solidam [Mt 7, 25], scilicet Christum; 
non in terrenis. Tangitur ergo hic triplex tentationum differentia, in qua significantur et consistunt omnia 
tentationum genera. Potest etiam dici, quod quaedam sunt tentationes voluptatis et concupiscentiae carnalis, 
quae designantur in pluvia, quae guttatim cadit et  emollit; aliae sunt adversitatis et tribulationis, quae 
significantur per flumina, quae cum impetu veniunt; aliae sunt persuasionis, sive per minas, sive per 
blanditias humanas, sive per suggestiones diabolicas, quae designantur per ventos; horum autem omnium, qui 
prosperitatibus iuducitur, adversitatibus frangitur. Quorum nihil metuit, qui fundatam habet domum supra 
petram, scilicet Christum, cui innititur in observatione praeceptorum, id est qui non solum audit praecepta 
Domini, sed etiam facit. Et his omnibus periculose subjacet, qui audit, et non facit, non enim quisque stabile 
fundamentum habet, nec firmat in se quae Dominus praecipit, vel ipse audit, nisi ea fecerit» (VCC, 190a).





[9. COM  EL  QUE  NOMÉS ESCOLTA  ÉS COMPARAT A L’HOME INSENSAT]

»Hi aquell qui hou aquestes mies paraules hi no fa segons aquelles és semblant al foll 
home qui ha edificat la sua casa sobre arena: devallà la pluja, los rius vingueren, los 
vents bufaren perquè la derrocassen, y caygué la casa, hi fon gran la sua rohina.»

Hi acabant lo Senyor aquestes paraules, maravellaven-se los pobles sobre la sua 
doctrina. Mostrava y pricava axí com aquell qui potestat tenia, no axí com los doctors 

fariseus hi sàtrapes. Són aquestes les paraules del Senyor que recita lo sagrat evangeli, 
la fi de les quals és concloure que ni en paraules, ni obres fictes, ni en fe sens obres stà 
la perfectió cristiana, mas en posar en obra la voluntat divina, en obehir lo que manen 
los divinals preceptes.

 pricava] preÿcava B. Seguim V.  |  aquell] aquel B. Seguim V.

- Hi ... rohina] Mt 7, 26-27: Et omnis qui audit verba mea haec, et non facit ea, similis erit viro stulto, qui 
aedificavit domum suam super arenam: et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et 
irruerunt in domum illam, et cecidit, et fuit ruina illius magna.  |  - Hi ... sàtrapes] Mt 7, 28-29: Et factum 
est: cum consummasset Jesus verba haec, admirabantur turbae super doctrina ejus. Erat enim docens eos 
sicut potestatem habens, et non sicut scribae eorum, et pharisaei.

- Hi ... rohina]  Corella opta de nou per traduir només el passatge evangèlic, en aquest cas Mt 7, 26-27, i 
ignorar la glossa i les autoritats de què se serveix Ludolf per a explicar-lo: Beda el Venerable, In Lucae 
evangelium expositio, l.II, c.VI (PL 92, col. 0414A) i sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 24 (al. 
25), 4 (PG 57, col. 326). Cfr. amb el text llatí: «Unde consequenter ait, et per oppositum: Omnis qui audit 
verba mea haec, supradicta, et non facit ea, sed contemnit, similis erit, in culpa, viro stulto, et malo, qui 
aedificavit domum suam, id est aedificium operum suorum, supra arenam [Mt 7, 26], id est amorem 
terrenorum, mobile et instabile fundamentum; quod facit omnis, qui contemptis coelestibus, non cessat 
inhiare terrenis, et qui intentionem suam, super aliud, quam super ipsum Deum ponit, quia omnis creatura 
mutabilis est. Arena, cupiditati terrenorum comparatur, quia sterilis, sic qui amat divitias, frui non potest; quia 
fluida, sic transeunt omnia velut umbra: quia fluctibus concussa, sic in mundo est pressura. Item per arenam, 
congregationem malorum signiflcat, quia innumerabilis, per multiplicitatem; quia discohaerens, per 
dissensionem; quia sterilis, ad bonorum multiplicationem: et ideo sequitur casus in peccatum. Venerunt enim, 
supradicta mala tentationum, et irruerunt, subito impetu, et simul, in domum illam, male fundatam; et cecidit, 
per culpam, et facta est ruina ejus magna [Mt 7, 27], quia ruit usque in gehennam. Primo ruit in foveam 
culpae, et postea in foveam gehennae, quae est ruina magna, quia omnino irreparabilis. Omnis conscientia, 
quae spe fixa in Deo non permanet, in tentationibus subsistere non valet; et tanto amplius agitatur, quanto plus 
in his quae mundi sunt, a superioribus disjungitur. Ubi Beda: “Manifestum est, quia ingruente qualibet 
tentatione, mox et vere mali et ficti boni pejores fiunt, donec ad extremum perpetuam labantur in poenam”. 
Ubi et Chrysostomus: “Et facta est, inquit, ruina ejus magna. Neque enim exiguarum, leviumque rerum 
periculum est, sed de animae discrimine, de immortalibus suppliciis, deque coelestis regni amissione res 
agitur” haec Chrysostomus. Nec tamen semper, audiens verbum Dei et non faciens, cadit in illam periculosam 
ruinam, sed duplici distinctione opus est. Una, ex parte audientis: quia is qui audit verbum Dei, aut omittit 
facere ex contemptu, et tunc locum habet similitudo proposita; aut ex fragilitate, et tunc non. Alia est ex parte 
verbi Dei: quia ea verba quae quis audit, aut sunt verba necessitatis ad salutem, sicut praecepta Evangelica, et 
tunc similitudo habet locum; aut sunt verba consilii et supererogationis, et tunc non nisi quantum ad 
perfectos» (VCC, 190a-b).  |  - Hi ... preceptes]  El traductor valencià avança en aquest passatge els versets 
de Mt 7, 28-29, que figuren posteriorment en la VCC, en l’apartat dotzé («Admiratio turbae super doctrina 
Domini») de l’ed. Rigollot, i que Corella tornarà a traduir en atendre el referit apartat del text llatí (veg. 
p. 720,1-721,9).





«Molts –diu lo Senyor– diran a mi en aquell dia, als damnats spantable, terrible, hi als 
bons clar, resplandent hi alegre, en lo qual no y haurà lagoters testimonis, mas verdaders 
àngels: “Senyor, Senyor! Invocant lo teu nom havem profetizat hi manifestat molt 
secrets misteris, hi per virtut e invocació del teu nom havem lançats dels humans cossos 
dimonis, hi havem acabat molts miracles”.» Hi lo Senyor que no·ls ha conegut los 

tornarà per resposta.
Diu sant Agostí: «No conex lo Senyor los mals per a donar-los premi, mas per a 

remetre’ls a les eternes penes». Axí, és lo costum de nostres paraules, quand algú 
demana alguna cosa que la discreció nostra no stima que la mereixca, fàcilment «Anau, 
que no us conech», li diem per resposta.

Hi devem atendre que fer miracles, profecia, sciència, eloqüència hi altres gràcies la 
divina bondat les dóna per utilitat de la sua sposa santa Sgleya. Hi no·s segueix que sien 
en gràcia hi sens peccat aquells qui {140b} les tenen, hi per ço gràcies gratis dates los 
doctors les nomenen, en differència de la caritat hi gràcia que fa la racional creatura a 
Déu axí agradable que la fa digna de la glòria eterna.

 mereixca] meriexca B. Seguim V.  |   peccat] pecat B. Seguim V.

- Molts ... resposta] Mt 7, 22-23.

- Molts ... eterna]  Corella repeteix en aquest punt els versets de Mt 7, 22-23, traduïts anteriorment (veg. 
p. 715,1-716,2), i, a continuació, afegeix part de l’explicació que els il·lustra en la VC, i que el traductor 
valencià havia omés (veg., en la mateixa p., la nota que s’hi refereix). Més concretament, el passatge de sant 
Agustí sembla que recupera, tot i que amb una traducció molt lliure, una citació homònima que figura en 
VCC, 189b, i que en realitat, com hem advertit, pertany probablement a Beda el Venerable, In Lucae 
evangelium expositio, l.IV, c.XIII (PL 92, cols. 0508C): «Unde Augustinus: “Scit reprobos, quos cognoscendo 
judicat; non autem approbat voluntatem, quae ab ipso discordat”. D’altra banda, el fragment que tanca aquest 
apartat rescata aquest altre passatge, referit al mateix pas evangèlic, i també ignorat prèviament: «Non mireris 
ergo, si quandoque iniqui prophetant, aut miracula faciunt; quia istae sunt gratiae Dei gratis datae, quae 
dantur principaliter ad communem utilitatem Ecclesiae, et raro ad utilitatem singularis personae; et ideo 
aliquando per malos homines, a Deo nobis dantur, ad invocationem nominis Christi, non propter merita 
invocantium, sed ad declarationem virtutis Christi, et confirmationem fidei, licet ipsi invocantes sint mali. 
Sicut bona eleemosyna, aliquando datur a bono domino, mediante malo servo. Bonum ergo sectemur, malum 
omne vitemus, totoque affectu praeceptis coelestibus obtemperemus, ac talibus officiis cogniti Dei simus; 
agentesque potius quod vult, quam quod potest, gloriemur» (VCC, 189b-190a).  |   eterna]  El traductor 
valencià omet en aquest punt un passatge de la VCC en què, a partir de la imatge de l’edificació que figura en 
Mt 7, 24-27, s’exposa el significat que tenen, des del punt de vista moral, la casa de l’home just i la del 
malvat. Reproduïm a continuació el text omés per Corella, que constitueix l’apartat onzé («Quid sit in sensu 
morali domus justi et domus impii?») de l’ed. Rigollot: «Moraliter, domus justi, cujus aedificatio est bona 
conscientia, pertinet ad bonorum operum perfectionem: fossio, ad contemptum terrenorum, sive paupertatem; 
fundatio, ad meditationem coelestium et amorem; impulsio, ad tentationum impugnationem; immobilitas, ad 
finalem perseverantiam. Domus impii, est  mala conscientia, de qua in Michea: Adhuc ignis in domo impii 
[Mi 6, 10], cujus terrena aedificatio pertinet ad terrenorum amorem: fundamenti privatio, ad mentis 
instabilitatem; fluminis inundatio, ad carnalium deliciarum fluxibilitatem; casus celeritas, ad peccandi 
pronitatem; ruinae magnitudo, ad aeternam damnationem. Domus etiam concutitur in tentatione, inclinatur in 
delectatione, cadit in consensu: et est casus magnus in consensu, quia sic cadit a gratia; major in opere, quia 
sic cadit a vita; maximus in obstinatione, quia sic cadit a misericordia. Sapiens ergo qui audita opere complet 
et perficit, structuram firmam erigit, quia per cumulum bonorum operum Deus gratiam dat, quae nostra 
merita absque ruina casus consolidat et confirmat. Per gratiam enim bene operando, meremur perseverantiam 
in bono, ut spirituale nostrum aedificium in petra fidei fundatum, per spem erectum, per charitatem solidatum, 
nec pluvia, nec fluminibus, nec ventis poterit everti, Christo gratiam suam donante. Stultus vero qui audit et 
non operatur, sed audita dissimulans, obliviosus auditor factus, tanquam super arenam, opus aedificationis 
impendit, et quia aure perceptum opus non firmat, statim tentationibus supervenientibus ruit et evanescit. Non 





[10. DE  L’ADMIRACIÓ QUE SENTEN LES  MULTITUDS PER  LA DOCTRINA 
DEL  SENYOR]

Hi seguint la història evangèlica: diu lo gloriós evangelista que acabava lo Senyor les 
sues deífiques paraules (les quals sant Matheu recita en lo cinqué, sisé, setén capítol), hi 
que les gents se maravellaven en la sua doctrina de la sua excel·lent sapiència, que no 
havia parlat may axí home.

Diu sant Crisòstom: «Axí parlava perquè era Déu hi home. Maravellaven-se perquè 

dignament loar no·l podien». Maravellaven-se los qui lo Senyor scoltaven per les 
heroyques virtuts que sobre tota moral filosofia pricava. Maravellaven-se com la Ley 
declarava, hi declarant grans perfections sobre la Ley ajustava y no prometia felicitats 
mundanes, mas lo celestial Regne, hi ab excel·lents miracles provava la sua doctrina.

Y per ço diu lo evangelista que mostrava axí com aquell qui potestat tenia sobre los 

manaments, explicant consells de virtuts heroyques, ajustant a la Ley coses necessàries 
que ells se oblidaven, hi explicant hi dilucidant les coses scures, hi promulgant leys 
noves, com actor de ley, gran sacerdot, príncep y rey Messies.

Mostrava, donchs, diu lo evangelista, axí com aquell que sobre la Ley potestat tenia, 
hi aquesta potestat la declarava guarint los malalts, resuscitant los morts hi donant-los 

 Maravellaven-se] Maranellaven-se B. Seguim V.  |   pricava] preÿcava B. Seguim V.  |   guarint] garint B. 
Seguim V.

- acabava ... doctrina] Mt 7, 28.  |  - mostrava ... manaments] Mt 7, 29.

enim auditores legis justi sunt apud Deum, sed factores [Rm 2, 13]. Sunt autem tria genera hominum 
aedificantium. Sunt enim qui amant solum Deum, et hi aedificant aurum, argentum, et lapides pretiosos: in 
amore virtutis, aurum; in cognitione veritatis, argentum; in cooperatione boni operis, lapides pretiosos. Sunt 
alii qui amant quaedam praeter Deum, tamen nil contra Deum, nec aliquid plus quam Deum, et in his 
fundamentum quidem manet, quia amor Dei non destruitur, tamen quia ex affectu eorum quae pariter amantur 
quaedam corruptio contrahitur, lignum, et fenum, et stipula superaedificatur: in ligno, peccatum illiciti operis; 
in feno sine opere, peccatum pravae delectationis; in stipula, peccatum illicitae cogitationis. Sunt alii qui 
amant quaedam contra Deum, et in his omnino destruitur fundamentum, quia amor Dei esse non potest, ubi 
vel solus vel summus non est. Igitur ad primos pertinet laudari et salvari; ad secundos, corripi et liberari; ad 
tertios, argui et damnari. Item super fundamentum fidei, quidam aedificant aurum contemplationis, quidam 
argentum praedicationis, quidam lapides pretiosos bonorum operum; isti quidem salvantur, et merito 
fundamenti, et bonorum operum. Alii vero aedificant ligna, scilicet amorem ardentiorem temporalium, alii 
fenum, scilicet fimum delectationum carnalium, alii stipulam, scilicet otiosorum verborum, et operum 
infirmorum; isti etiam salvantur merito fundamenti, et tamen quasi per ignem quo exuritur aedificium tanto 
fundamento non idoneum» (VCC, 190b-191a).
- Hi ... home]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella: «Deinde ad conclusionem omnium 
praecedentium subjungitur: Et factum est, cum consummasset Jesus verba haec, scilicet sermones istos in 
monte habitos, qui bene dicuntur consummati, quia nihil imperfectionis habent, et omnia saluti necessaria 
continent, admirabantur turbae super doctrina ejus, et de excellentia sapientiae ejus, quia nunquam sic homo 
est locutus» (VCC, 191a).  |  - Diu ... podien]  Cfr. amb el text llatí, en què no figura la frase amb què enceta 
Corella aquest passatge, que pertany en realitat a Pseudo-Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 20 
(PG 56, col. 746): «Et bene admirabantur, quia, ut ait Chrysostomus: “Quidquid digne laudare non possumus, 
admiramur”» (VCC, 191a).   |  - Y ... heroyques]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, a qui es deu 
aquesta nova al·lusió a les «virtuts heroyques»: «Unde causam admirationis subdit, dicens: Erat enim docens 
eos, sicut potestatem habens [Mt 7, 29], scilicet per seipsum in sermone, praeferendo consilia praeceptis» 
(VCC, 191a-b).  |  - hi3 ... Messies]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «in jure 
condendo, et ad libitum suum sicut auctor et conditor juris sui mutando, vel illud sicut nemini subjectus cum 
vellet revocando» (VCC, 191b).





vida. Los sperits, bons hi mals, tots lo que manava obehien, hi dins les cordials 
entràmenes de les humanes ànimes penetrava. No mostraven ni pricaven axí los fariseus 
doctors hi sàtrapes, Moysés ni algun altre profeta.

Diu sant Crisòstom: «Maravellaven-se les gents y pobles del Senyor y dels seus actes, 
y senyaladament en la potestat en la qual pricava: no pricava ni mostrava axí com fan 

los altres, que lo que han lest re- {140c} citen, mas com aquell qui per si les sues leys 
promulgava, manava y decretava. Hi per ço molt sovint replica, dient “Yo dich açò a 
vosaltres”, hi en la sua reverent cara mostrava que era jutge de nostres actes per a donar-
nos supplici o premi.»

[11. CONTEMPLACIÓ  PIETOSA  DE  CRIST PREDICANT]

Considera, ànima devota, ab quina cara, ab quin gest, ab quina modèstia, ab 

auctoritat, mansuetut, humilitat, a[b] magestat, segons les paraules requerien, parlava 
tots aquests tres capítols que sant Matheu recita. Com staven atents los mansuets 
dexebles a la entonada música de les sues deífiques y mel·líflues paraules! 
Contemplaven y miraven aquell Déu y home més bell de tots los hòmens, gentil, elegant 
y graciós sobre tots los altres, y sobre tot lo que humana y angèlica lengua explicar 

porien. Acosta’t, ànima cristiana, axí com si present ho mirasses! Humil, mansuet y 
benigne és lo Senyor als qui ab humilitat a ell se acosten. Y si mira que ab humilitat lo 
mires, ell te crida perquè a ell te acostes.

Mira aprés y contempla com devalla de la montanya, y familiarment ab ells acamina, 
hi acaminant salutíferes paraules los parla, perquè no vagen les ànimes ocioses, puys los 

cosos acaminen. Mira aquell pobrellet senat y col·legi dels peixcadors apòstols, com lo 
segueixen no per orde de stament ni primogenitura, mas axí com pollets la gallina; a la 

 mals] malls B. Seguim V.  |   pricaven] preÿcaven B. Seguim V.  |   altre] altra B. Seguim V.  |   pricava] 
preÿcava B. Seguim V.  |  pricava] preÿcava B. Seguim V.  |   mires] meres B. Seguim V.  |   gallina] guallina B. 
Seguim V.

- més ... altres] Sl 44, 3: Speciosus forma prae filiis hominum, diffusa est gratia in labiis tuis; propterea 
benedixit te Deus in aeternum. Psalteri: «Gentil és en figura sobre tots los fills dels hòmens, abundantment és 
stada donada gràcia en los teus labis; per ço te ha beneït Déu eternament» (López Quiles 1985: 67).

- No ... profeta]  Cfr. amb el text llatí, que Corella abreuja també: «non sicut Scribae et Pharisaei eorum, qui 
ea quae per Legem didicerant praecepta populis dabant, nec eis aliquid de his mutare licebat; sicut nec etiam 
Moyses aliud quam Dominus jusserat potuit loqui, et nihil de praeceptis ejus mutare, vel subticere» (VCC, 
191b).  |  - Diu ... premi]  Sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 25 (al. 26), 1 (PG 57, col. 327).  |  
- Considera ... acostes]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que denota interés per embellir 
aquest passatge contemplatiu: «Conspice nunc et considera Dominum Jesum in sermone isto, quomodo 
affectuose, benigne, et efficaciter loquitur auditoribus, et eos ad actus virtutum inducit. Conspice etiam 
discipulos, quomodo reverenter, humiliter, et cum tota mentis intentione eum aspiciunt, et verba illa mirifica 
auscultant, et ea memoriae commendant, et cum jucunditate magna, tam in verbis, quam in aspectu, fruuntur. 
Erat enim speciosus forma prae filiis hominum, et diffusa est gratia in labiis suis. In hac enim consideratione 
jucunderis et tu aspiciendo et auscultando, ac si eum videres, et loquentem audires, et approximando eis, si 
forte vocatus fueris, et immorando ibidem, ut Dominus tibi dabit» (VCC, 191b).  |  - perquè ... acaminen]  
Add. de Corella (VCC, 191b).  |  -, a ... mengen]  Add. de Corella (cfr. VCC, 191b).





calor de les sues ales se scalfen, recrehen y reviven, hi los granets que ella pica mengen. 
Acosta’t, ànima devota, y si ab ells per les tues culpes mesclar no·t goses, vine de luny, 
segueix y mira, y de les miques que dexen treballa que·n prengues alguna.

ORACIÓ

Senyor Jesús clementíssim, fes-me gràcia que per la streta via de justes obres hi per la 

streta porta de penitència puga entrar en la empaliada sala del teu celestial Regne, en la 
qual en vida eter- {140d} na y gloriosa viven los que y entren. Y mostra’m, Senyor, que 
les astúcies diabòliques y herètiques conega, perquè d’elles me guarde, y atenga 
simplicitat e innocència de ovella; y fes-me gràcia que de cor ame les coses celestials, y 
no les terrenes, perquè no solament en fulles, mas en fruyts de bones obres fructifique, 

perquè tu, Senyor, fel servent teu me trobes obehint lo que tu manes y conselles, y en tu, 
Senyor, pedra angular edifique, perquè stiga ferm y alguna temptació de tu no·m separe. 
Amén.

 calor] color B. Seguim V, atenent al sentit del passatge.  |   que·n] que·m B. Seguim V.  |   hi] y B. Seguim V.  |  
 mostram] mostra’n B. Seguim V.

- Acostat ... alguna]  Cfr. amb el text llatí: «et quilibet ut melius audiat, magis eidem nititur appropinquare: 
sequere et tu pretiosum illum thesaurum, vel a longe, si forte micas vel reliquias aliquas inde cadentes post 
tergum tam pii Magistri valeas colligere» (VCC, 191b).  |  - en1 ... entren]  Cfr la traducció retoricada de 
Corella amb el text llatí: «ad aulam salutis, et vitam gloriae» (VCC, 191sc).  |  - Y ... guarde]  Cfr. amb el 
text llatí: «Doce me vitare deceptorum fallaciam» (VCC, 191sc).





DE  LA CURACIÓ  DEL LEBRÓS. CAPÍTOL XXXXI

[1. DE  LA CONFIRMACIÓ  DE LA  DOCTRINA  PER  MIRACLES]

Promulgada en lo mont de Thabor la ley evangèlica, era decent cosa que fos ab 
miraculoses obres aprovada. Al bon mestre sguarda ab manifests principis provar les 
conclusions de la sua doctrina, y ab virtuoses obres adverar lo que als altres amonesta.

Hi seguint la evangèlica letra: acabant lo Senyor les sues deífiques paraules, devallà 
de la montanya, y seguia’l molt poble, per edificació y devoció del qual lo piadós e 
humil Senyor se movia a fer miracles.

Diu sanct Crisòstom: «Aprés del sermó, tantost proceheix a fer maravelloses obres 
per donar auctoritat a la sua doctrina. Axí com s’era mostrat admirable en les sues 

deífiques paraules, axí·s mostrà admirable en les sues deífiques obres.»
Diu Theòfil: «Miracles mesclà en les paraules, perquè mirant les obres creguessen a 

la veritat de les paraules. Tenim exemple, quand pricam als pobles, que ab virtuoses 
obres verifiquem la veritat del que han pronunciat los nostres labis.»

Diu sanct Crisòstom: «Devallant lo Senyor de la montanya moltes gents y pobles lo 

seguiren». Canta la Sgleya: “És devallat del cel, y ha pres carn humana”. Què podia més 
devallar ni de {141a} més alta montanya?: lo Creador fer-se creatura, Déu fer-se home, 
lo pintor fer-se la sua figura. És devallat al pla y a la vall de la humanitat nostra perquè·l 
poguéssem seguir nosaltres; és devallat a l’home perquè a ell pujàs l’ome.»

 sanct] sant B. Seguim V.  |   pricam] preÿcam B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |   devallat] devalla 
V. Seguim B.

- acabant ... poble] Mt 8, 1: Cum autem descendisset de monte, secutae sunt eum turbae multae.  |   És ... 
humana] Fl 2, 7: Sed semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus, et 
habitu inventus ut homo.

- Al ... amonesta]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella: «quia boni magistri est doctrinam suam 
comprobare per facta» (VCC, 191a).  |   miracles]  El traductor valencià omet a continuació aquest passatge de 
sant Jeroni, Commentariorum in evangelium Matthaei ad Eusebium libri quatuor, l.I, c.VIII (PL 26, col. 
0050D): «Unde Hieronymus: “Post praedicationem atque doctrinam, signorum offertur occasio, ut per 
virtutum miracula, praeteritus apud audientes sermo firmetur”» (VCC, 191a-b).  |  - Diu ... obres]  Pseudo-
Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 21 (PG 56, col. 748).  |  - Diu ... labis]  Font no localitzada.  |  
- Diu ... lome]  Cfr. la traducció de Corella, que reordena els continguts d’aquest fragment, amb el text 
llatí, en què no consta l’autoria de sant Joan Crisòstom: «Mystice cum descendisset Jesus de monte, scilicet 
divinae excellentiae, in vallem humilitatis vel humanitatis manendo quod erat, assumendo quod non erat, tunc 
enim de monte descendit, quando se exinanivit, formam servi accipiens; tunc post descensum, secutae sunt 
eum turbae multae; quia nisi Deus descendisset, homo ad sequelam suam non ascendisset, quia magna gloria 
et dignitas est homini, sequi hunc Dominum» (VCC, 192a).  |   Canta ... humana]  Seguint el missal romà, el 
passatge de en Fl 2, 5-11 es llegeix en les misses dels dies 3 de maig («In inventione S. Crucis») i 14 de 
setembre («In exaltatione S. Crucis»). La referència al fet que el passatge forma part de la litúrgia és pròpia de 
Corella.





Diu sant Agostí: «Promulgada la ley evangèlica, guarir hun lebrós és lo primer 
miracle. Mostra la excel·lència de la ley de gràcia a la ley judaica: lançava la Ley los 
lebrosos, no·ls guaria; la ley evangèlica los guareix hi·ls toca.»

Hi par que·ntre sant Mattheu y sant Luch hi haja differència quant al loch en aquest 
miracle: sant Matheu diu que devallant de la montanya, sant Luch diu que en una de les 

ciutats de Galilea. Fàcilment ho concorda la Glosa: que anant lo Senyor a la ciutat de 
Cafarnaüm, que stà una legua de la montanya, li vench lo lebrós a l’encontre, qui defora 
la ciutat stava; y axí, dels mesells qui stan fora València, si algú la sanitat cobrava, ab 
veritat dirien: «Hun mesell és guarit en València.»

[2. DE  LA VINGUDA DEL LEPRÓS A  CRIST]

Hi seguint la letra evangèlica: acostà’s lo mesell al Senyor ab corporals passos, hi més 

ab affectió devota, y adorà lo Senyor agenollat y prostrat sobre la terra, e humilment lo 
supplicà. Tres coses juntes concorren per atényer la gràcia: fe, humilitat hi oració 
devota, ab les quals és impossible que lo crestià no atenga lo que demana.

Ab plorosa veu, deya: «Senyor, si tu vols poder tens per a mundar-me. Senyor, al qual 
totes les terrenes y celestials creatures obeheixen, y les tues mans les han creades, si 

vols, una és la tua voluntat y potència, tot lo que tu vols, hi axí com ho vols, se acaba. Y 

 hun] un B. Seguim V.  |   toca] tota B. Seguim V.  |   Mattheu] Matheu B. Seguim V.  |  hi haja] haja B. Seguim 
V.  |   ciutats] ciutas V. Seguim B.  |   affectió] effectió B. Seguim V.  |   crestià] cristià B. Seguim V.

 sant ... montanya] Mt 8, 1.  |  5-6 sant2 ... Galilea] Lc 5, 12: Et factum est, cum esset in una civitatum, et ecce vir 
plenus lepra, et videns Jesum, et procidens in faciem, rogavit eum, dicens: Domine, si vis, potes me 
mundare.  |  - acostàs ... supplicà] Mt 8, 2: et ecce leprosus veniens, adorabat eum, dicens: Domine, si vis, 
potes me mundare.  |   Senyor ... mundar-me] Mt 8, 2.

- Diu ... toca]  No hem pogut localitzar aquest passatge en l’obra de sant Agustí. Cfr. amb aquest fragment 
de Beda, In Marci evangelium expositio, l.I, c.I (PL 92, col. 0144A), que expressa una idea semblant: «De 
hoc leproso mundato connectit, ut ipse intelligatur quem Matthaeus commemorat tunc esse mundatum, 
quando post illum sermonem Dominus de monte descendit. (...) Et quia Dominus ait: Non veni solvere legem, 
sed adimplere, ille qui excludebatur a lege, purgari se Domini potestate praesumens, non ex lege sed supra 
legem esse gratiam judicabat, quae leprosi maculam posset abluere».  |  - Fàcilment ... València]  Cfr. amb el 
text llatí la traducció de Corella, que interpreta el fragment i l’acosta al lector coetani, comparant el passatge 
evangèlic amb la realitat de la València medieval, en què els malalts de lepra eren confinats extramurs: «Ad 
hoc dicendum est secundum Glossam, quod post descensum de monte, fuit aliquod intervallum antequam 
intraret civitatem, et in illo intervallo, sanatus fuit leprosus; quod Matthaeus suo loco ponit, Lucas vero dicit: 
cum esset in una civitatum, scilicet Capharnaum, quia erat ibi prope, ad leucam et dimidiam, contra 
Orientem» (VCC, 192a). El passatge referit es troba en Anselm de Laon, Glossa ordinaria, segons Mt 8, 1 
(PL 114, cols. 0112B-C).  |   Hi ... evangèlica]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 192a).  |   demana]  El traductor 
valencià omet a continuació aquest passatge del text llatí, que glossa la humilitat del leprós recorrent a sant 
Ambròs, Expositio evangelii secundum Lucam, l.V (PL 15, cols. 1636B-C): «Procidit in faciem, sicut humilis, 
maculas suas non tegens, sed humiliter confidens et publicans, ideo exaudiri meruit et mundari; sic et tu 
humilieris, ut exaudiri et mundari merearis. Unde Ambrosius: “Quia in faciem procidit, humilitatis est et 
pudoris, ut unusquisque de vitae suae maculis erubescat, sed confessionem verecundia non repressit, vulnus 
ostendit, remedium postulavit”» (VCC, 192a).  |  -, Ab ... arbitre] Cfr. amb el text llatí, que Corella 
tradueix amb certa llibertat: «Adorabat ergo eum, dicens: Domine, per quem omnia facta sunt, si vis, potes 
me mandare, voluntas tua opus est, et opera tuae voluntati obediunt; non dixit munda me, sed in voluntate ei 
sicut Deo potestatem et auctoritatem curandi tribuit, et ei totum concedit. Quasi diceret: quidquid vis potes, 
sicut Omnipotens» (VCC, 192a).





axí, Senyor, com tens potència, tens providència, y no ignores lo que avem mester 
nosaltres. Y per ço, no·t demane que·m mundes, ab tot que yo u voldria, si tu ho volies, 
mas dexe-u en lo teu arbitre.»

Diu sant Crisòstom: «Tenim saludable exemple que no demanem sanitat ni alguna 
temporal gràcia, sinó ab condició que sia salut de la nostra ànima. Però no és necessari 

aquesta condició tostemps los nostres labis {141b} la declaren, basta que siam promptes 
a respondre que és la nostra demanda a laor divina y a utilitat de la nostra ànima.»

[3. COM  JESÚS EL  SANA EL LEPRÓS  TOCANT-LO]

Mogut de pietat y misericòrdia, lo Senyor benigne, hon mostra compassió piadosa de 
la misèria de la sua creatura, stès la sua mà, que fon liberalitat contra los avars 
miserables, lo lebrós tocà, que fon humilitat contra los superbos, «Yo vull –li tornà per 

resposta, que fon pietat contra los envejosos– que sies munde», que fon potestat contra 
los incrèduls.

Y devem atendre que en cinch maneres legim la corporal lebrosia curada. 
Primerament, per lavament de aygua, axí com Naaman príncep, quand se lavà en les 
jordanes aygües, que significa lo sagrament del batisme. Segonament, quand manà lo 

Senyor als deu lebrosos que als sacerdots se presentasen, que la confesió sacramental 
significa. Terçament, per separació dels altres, axí com en la germana de Moysés, Maria, 
que significa la excommunicació ecclesiàstica. Quartament, per la mà de Moysés dins lo 
si enclosa, que significa les claustres de la religió tancades, dins les quals molts seculars, 

 dexe-u] dexen B. Seguim V.  |   demanem] demanen B. Seguim V.  |   sies ... fon] om. B. Seguim V.  |  
 lavament] lavement B. Seguim V.  |  Naaman] Naamam B. Seguim V.  |   sacramental] sagramental B. Seguim 
V.

- stès ... munde] Mt 8, 3: Et extendens Jesus manum, tetigit eum, dicens: Volo. Mundare. Et confestim 
mundata est lepra ejus.

- Diu ... ànima]  Aquest passatge, atribuït per Corella a sant Joan Crisòstom, sembla que tradueix, encara 
que amb llibertat, la citació de Tit, bisbe de la ciutat siríaca de Bostra, que figura en el text llatí: «Ubi Titus: 
“Addiscamus ex verbis leprosi corporalium infirmitatum medelam non quaerere, sed divino beneplacito 
totum committere, qui novit opportuna, et omnia judicio disponit”» (VCC, 192a). Font no localitzada.  |  
 ànima]  Om.: «Leprosus ergo confitendo in Christo divinam potentiam, et potestatis auctoritatem, ac suam 
ostendendo fidem, et devotionem, meruit curationem» (VCC, 192a).  |  - Primerament ... batisme]  Cfr. 
amb el text llatí, que interpreta diferentment el sentit de l’ablució de Naaman, que figura en 2Re, 5, 14: 
«Primo, per ablutionem, sicut patet in Naaman, et significat lacrymarum effusionem» (VCC, 192a). Veg. 
altres al·lusions a aquest passatge bíblic en les pp. 360,6 i 410,9-10.   |  - Segonament ... significa]  
L’episodi de la purificació dels deu leprosos figura en Lc 17, 11-19.  |  - Terçament ... ecclesiàstica]  Es fa 
al·lusió en aquest punt a Nm 12, 1-16, que narra com el Senyor, indignat contra Maria per haver-se burlat del 
seu germà Moisés, la castiga amb la malaltia de la lepra. A precs de Moisés, però, aquest dur càstig diví és 
commutat per l’exclusió del campament durant set dies.  |   ecclesiàstica]  Om.: «quae instar cauterii debet esse 
medicinalis» (VCC, 192a).  |  -, Quartament ... guareixen]  Segons narra Ex 4, 1-9, el Senyor atorga a 
Moisés tres signes perquè hi recórrega en cas que els israelites no creguen que Déu se li ha aparegut. Un 
d’ells és, precisament, el que recull ací la VCC: en llevar la mà del pit, es torna leprosa, i en posar-la-hi de 
nou, la lepra desapareix.





qui ans eren en l’ànima lebrosos, perfetament guareixen. Cinquenament, tocant axí com 
en lo present evangeli, que la divina inspiració significa.

Hi devem atendre que en tres maneres la divina bondat nos toca: corporalment alguna 
vegada, spiritualment alguna altra, corporalment hi spiritual alguna altra. Hi és tostemps 
lo tocar del Senyor de gran hi virtuosa potència. Lo toch purament corporal és quand és 

corporal lo qui toca e lo que toca, hi aquest fon en lo Senyor de gran hi excel·lent 
potència, que totes les malalties guaria, axí com reciten los sagrats evangelis.

Lo segon tocament, qui és en part spiritual hi en part corporal, se nomena quand és 
spirit lo qui toca y cors lo que toca. Aquest tocar és de tribulacions y angústies, ab les 
quals toca la divina sapiència, hi és de gran virtut hi efficàcia, hi val per amollir la 

cordial {141c} durea y reprimir les carnals concupiscències.
Lo tercer toch és tot spiritual, quand la divina inspiració la nostra ànima toca, y és 

aquest de ineffable efficàcia en set maravellosos effectes, segons los set dons que·l 
Sperit Sant nos dóna. Lo primer és inspiració de bon prepòsit, hi aquest al do de temor 
sguarda, per lo qual se conceb en nosaltres lo principi de la salut nostra. Lo segon és que 

per la sua gràcia nos remet nostres culpes; y aquest effecte al do de pietat se pot stendre, 
segons aquell parlar del profeta: «Rem los teus peccats ab almoynes.» Lo terç effecte és 
instructió y saber de les coses a la salut nostra necessàries, y aquest sguarda al do de 
sciència, que·ns mostra que rectament conversem ab los prohismes.

Lo quart és que·ns consella hi·ns exhorta als consells excel·lents del sagrat evangeli, 

y mira al do del consell aquest effecte. Lo quint és tol·lerància fins a la mort de les coses 
adverses, y aquest és effecte propi de fortalea. Lo sisé és inflammació de caritat en la 
amor divina, y és aquest effecte de aquell do qui enteniment se nomena, quand la nostra 
pensa considera y recorda los benificis, les gràcies que de la divina bondat ha rebudes; y 
axí, tota la nostra ànima se inflamma en amar a Déu, creador y redemptor nostre. Lo 

setén effecte és elevació de les coses terrenes, y contemplar y sperar les eternes, y 
aquest do és propi de sapiència.

 devem] deven B. Seguim V.  |   hi] y B. Seguim V.  |   spirit] sperit B. Seguim V.  |   Sperit] Spirit B. Seguim 
V.  |  Sant] Sanct B. Seguim V.  |   inflammació] inflamació B. Seguim V.  |   benificis] beneficis B. Seguim V.

 Rem ... almoynes] Dn 4, 24: Quam ob rem, rex, consilium meum placeat tibi, et peccata tua eleemosynis 
redime, et iniquitates tuas misericordiis pauperum: forsitan ignoscet delictis tuis.

 que ... significa]  Cfr. amb el text llatí: «ubi manus Christi carnem leprosi tetigit et mundavit» (VCC, 192a-b).  |  
- Aquest ... concupiscències]  Cfr. amb el text llatí: «hic est tactus tribulationis, et iste tactus est similiter 
valde virtuosus; valet namque ad constringendum peccatorum duritiam, et ad reprimendum carnis 
concupiscentiam, et ad probandum justorum patientiam» (VCC, 192b).  |  - Lo ... effecte]  Cfr. la traducció 
de Corella amb el text llatí: «Quartus est, ad bene operandum, et ardua aggrediendum roboratio, et hoc 
quantum ad donum consilii, quod respicit maxime opera supererogationis» (VCC, 192b).  |  - Lo ... 
fortalea]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada de Corella: «Quintus effectus est, in tribulatione 
consolatio, per quam anima fortificatur ad tolerandum adversa, et hoc quantum ad donum fortitudinis, quae 
praecipue attenditur in tolerantia adversorum» (VCC, 192b).  |  - quand ... rebudes]  Cfr. amb el text llatí: 
«qui docet intelligere, id est intus legere Dei beneficia» (VCC, 192b).  |   sapiència]  Om.: «quae est de 
aeternis, scilicet donis quae sursum sunt sapere, non quae super terram» (VCC, 192b).





Hi seguint la tenor evangèlica: dient lo Senyor aquestes paraules, «Yo vull que 
mundat sies», fon perfetament la sua carn munda. Diu lo evangeli: «Hi tantost fon 
munde.» Diu sanct Ciril: «Aquest mot tan prest no·l pronuncien los nostres labis quant 
fon guarit lo lebrós de la lebrosia.» Y no mostrà lo Senyor menys potestat que humilitat 
en aquest miracle. La Ley manava que·l mesell no conversàs ab los hòmens. Los 

fariseus sacerdots y sàtrapes mirar no·l volien; lo Senyor lo tocà per mostrar que la sua 
humanitat era instrument de la redempció y salut nostra, conjunta a la divinitat en unitat 
de suppòsit. Y per ço lo Senyor volia tocant acabar alguns mi- {141d} racles, y perquè 
aprengam de humilitat, de pietat y misericòrdia exemple, y no menysprehem lo 
prohisme, ni dexem de visitar los malalts per legea de alguna malaltia, ans quant nos 

sembla més abominable, tant la nostra caritat sia a socórrer més prompta.
Tocaren, donchs, lo mesell les sues mans deífiques per les causes que ja havem 

scrites, y encara per mostrar que sobre la Ley eren les sues obres, y que la Ley no·l 
conprenia, la qual manava que lo lebrós no tocasen. Senyor era de la Ley, y no a la Ley 
subjecte, hi sobre la Ley guaria aquells los quals los remeys y medecines de la Ley 

guarir no·ls podien. Manava la Ley que lo mesell no tocasen, perquè no fossen 
contaminats y fets inmundes per la lebrosia. Havent per impossible la Ley la curació de 
la lebrosia, volgué provehir al perill que podien encórrer aquells qui la tocaven, puys no 
podia provehir al dan de aquells qui la tenien.

Y axí, ab tot que sembla que·l Senyor tocant lo mesell a la letra de la Ley contrastava, 

però obrant sobre la Ley la entenció de la Ley excel·lentment complia. No podia la sua 
puritat ésser inmunde de tocar la lebrosia, y del seu toch lo mesell romania munde. No 
vedava la Ley ni vedar podia que no tocàs lo mesell aquell qui tenia poder, tocant y sens 
tocar, guarir la lebrosia; ni feren contra la Ley Helizeu y Helies, quand tocant los morts 
resuscitaren.

 perfetament] perfetamet B. Seguim V.  |   sanct] sant B. Seguim V.  |  tan] tam B. Seguim V.  |  los] les V. Seguim 
B.  |   Senyor] Senor B. Seguim V.  |  potestat] potesta B. Seguim V.  |   divinitat] divinatat B. Seguim V.  |  
 havem] haven B. Seguim V.  |   conprenia] comprenia B. Seguim V.  |   tocasen] tocassen B. Seguim V.

- Hi ... munde] Mt 8, 3.

 Hi ... evangèlica]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 192b).  |  - Diu ... lebrosia]  No hem pogut localitzar aquest 
passatge en l’obra de Ciril d’Alexandria.  |  - lo1 ... suppòsit]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el 
text llatí, que situa aquest fragment al final d’aquest apartat: «Licet etiam Dominus posset solo verbo curare 
leprosum, tamen apposuit manum, quia humanitas Christi, erat quasi instrumentum ipsius divinitatis; et ideo, 
sicut artifex mediante instrumento operatur, sic virtus divina in Christo, per applicationem humanitatis 
aliquam faciebat, ut eam conjunctam divinitati declararet» (VCC, 192b).  |  - ans ... prompta]  Add. de 
Corella (cfr. amb VCC, 192b).  |   podien]  Om.: «Item ut lepra, quse contaminare tangentem solebat, e contra 
tactu Domini fugaretur, et recederet, neque enim manus a lepra facta est immunda, sed corpus leprosum a 
manu tactum, est mundatum» (VCC, 192b).





[4. DEL  MOTIU PER  QUÈ LI MANÀ QUE NO DIGUERA EL MIRACLE]

Manà lo Senyor humil y benigne al mesell qui la sanitat havia cobrada que no digués 
lo miracle. Manava lo Senyor que no prengués jactància de la sanitat que havia cobrada, 
y parlant no s’elevàs en supèrbia, que fóra major lebrosia en l’ànima que no aquella del 
cors, de la qual era stat delliure. Y donava exemple a nosaltres de fogir en los nostres 
bons actes vanaglòria, qui és verme que guasta, rosega y devora les virtuoses obres, y no 

solament fa que res no valguen, mas que a infern porten als inichs ipòcrits.
Ni és contrari lo que·l Senyor mana en altre loch del sagrat evangeli: que a laor y 

glòria de la bondat {142a} divina publiquem la gràcia que rebem. Ací squiva la pròpia 
glòria, allí mana y consella la honor y glòria divina, a la qual tots los nostres justificats 
actes és mester que s’endrecen.

Diu sant Crisòstom: «Mana lo Senyor que de les predicacions nostres y de nostres 
bones obres no·n prengam premi de pecúnia ni de vanaglòria, y per ço al lebrós mana 
que del miracle tinga silenci, que no u parle per vanaglòria sua. Y perquè alguns en la 
malaltia de nostre Senyor se recorden, y cobrada la sanitat, ingrats y pereosos, del 
benifici rebut se obliden, manava lo Senyor alguna vegada als qui guaria que a la divina 

bondat publicant lo miracle donassen laors y gràcies.»
En tres maneres lo Senyor mana, segons podem veure en lo discurs de la Sacra 

Scriptura. No vol lo Senyor en lo present evangeli que·l mesell guarit calle, però 

 publiquem] publiquen B. Seguim V.  |  rebem] reben B. Seguim V.  |   prengam] preguam B. Seguim V.  |  
 nostre] nestre B. Seguim V.

- Manà ... miracle] Mt 8, 4: Et ait illi Jesus: Vide, nemini dixeris: sed vade, ostende te sacerdoti, et offer 
munus, quod praecepit Moyses, in testimonium illis.

- y ... delliure]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 193a).  |  - Y ... ipòcrits]  Cfr. amb el text llatí la traducció 
de Corella, feta amb certa llibertat: «ut daretur nobis exemplum et nos doceret non diligere ostentationem et 
honorem, et bona quae facimus, non esse divulganda, sed subticenda; ut non solum abstineamus a mercede 
pecuniae, sed etiam gratiae, ac laudis humanae et vanae gloriae, et ista non quaeramus in operibus nostris, ne 
unquam aliqua sinistra manus se admisceat dextrae in eis» (VCC, 193a).  |  - Ni ... sendrecen]  Aquest 
passatge forma part en realitat de la citació de sant Joan Crisòstom que segueix a continuació. Cfr. amb VCC, 
193a.  |  - Diu ... gràcies]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella d’aquest 
passatge de sant Joan Crisòstom, Homiliae in Matthaeum, 25 (al. 26), 2 (PG 57, col. 329): «Unde ait 
Chrysostomus: “Et nulli hoc eum jussit fateri, docens quam esset alienus ab aura gloriae et pompa jactantiae. 
Et certe noverat ille, quia non esset taciturus, sed passim tam grande beneficium praedicaturus; et tamen 
quantum in ipso est, fugit ostentare quod fecerat. Et alibi publicari talia ipse praecepit, non contra se veniens, 
sed curatos a se 0 gratos esse praecipiens. Non enim semetipsum praedicari jussit, sed dari gloriam Deo, ut et 
per leprosum nos non esse inane gloriosos, et gloriae ac jactantiae renuntiandum doceret; et per illum quem a 
legione mundaverat, non esse ingratos, sed gratias nos Deo referre commoneret, ejusque beneficia confiteri, 
atque ut ostenderet semper ex mirabilibus suis, laudem non nisi Deo referendam. Quia enim homines 
quamdiu aegritudine detinentur, Dei semper meminerunt, a morbo autem liberati, gravius obsidentur languore 
desidiae, idcirco, praecipiens ut et aegroti et sani Deum jugiter recordemur, ei quem curaverat, ait: ‘Da 
gloriam Deo’” haec Chrysostomus» (VCC, 193a).  |  - En ... Scriptura]  Cfr. amb el text llatí: «Ubi notandum 
quod triplex est praeceptum, scilicet cautelae, probationis, et obedientiae» (VCC, 193a).  |  -, No ... 
vanaglòria]  Cfr. amb el text llatí la traducció que ofereix Corella del primer precepte: «In primo non 
interdicitur actus, qui optimus est, sed gloria, quae immiscet se bonis actibus et honestis; tale praeceptum fuit 
hic» (VCC, 193a).





dóna’ns exemple que fujam vanaglòria. Segonament, no volia que Abraam de son fill 
Ysach offerís sacrifici, mas que mostràs la sua obediència, y coneguessen los altres en 
Abraam lo que ell conexia, y prenguessen de ser a Déu obedients singular exemple. 
Terçament, lo Senyor mana axí com en los deu preceptes, que vol que posem en efecte 
lo que mana.

O podem dir que volia lo Senyor que no digués lo miracle fins que los sacerdots lo 
vehessen; no publicàs la sanitat cobrada, perquè no l’impugnasen que la Ley trencava. 
Y segons la Ley los sacerdots conexien y jutjaven de la lebrosia. Y ab la ira y oy que al 
Senyor tenien, si lo guarit mesell a ells no·s presentara, maliciosament digueren, ab tot 
que la sanitat fos manifesta, que no era guarit de la lebrosia, hi que no era decent cosa 

habitàs ab los altres.

[5. DELS MOTIUS PER  QUÈ L’ENVIÀ ALS  SACERDOTS]

Manà, donchs, lo humil Senyor mansuet y benigne que·s presentàs als sacerdots, 
segons la Ley manava, y segons la consuetud de la Ley offerís les offertes de la lebrosia.

Manà lo Senyor que·s presentàs als sacerdots per moltes causes. La primera, perquè 
ab tot que fos munde, però als sacerdots sguardava que deter- {142b} menassen si 

entre·ls altres habitaria, o si staria separat de la comunió dels hòmens. Segonament, per 
mostrar humilitat en totes les sues obres, y squivar arrogància, no levant als sacerdots 
les sues preeminències, hi donant a nosaltres exemple de honrrar sacerdoci. Terçament, 
perquè mostràs que la Ley no trencava, axí com ells falsament lo inculpaven; sobre la 
Ley guaria, y segons la Ley manava.

 fujam] fujan B. Seguim V.  |   conexia] coneixia B. Seguim V.  |   posem] posen B. Seguim V.  |   podem] poden 
B. Seguim V.  |   als] al B. Seguim V.  |   preeminències] preheminències B. Seguim V.  |  nosaltres] nosaltrea B. 
Seguim V.  |  honrrar] honrar B. Seguim V.

- Segonament ... exemple]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «In secundo, non vult 
Deus actum, sed ostensionem virtutis, quae latet in eo cui datur praeceptum, et est utilis sibi et aliis ostensio 
virtutis ejus; sicut in praecepto facto Abrahae, de immolatione filii, cui dicitur: Nunc cognovi, id est te et alios 
cognoscere feci, quia times Dominum [Gn 22, 12]» (VCC, 193a).  |   mana]  Om.: «Vel jussit ut nemini 
diceret, propter credentium sponte majorem utilitatem, quia meliores sunt qui spontanee, quam qui speratis 
beneficiis credunt» (VCC, 193a).  |  - O ... altres]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que 
atribueix part d’aquest passatge a sant Joan Crisòstom: «Vel ut nemini diceret, scilicet antequam ea quae in 
Lege sunt, compleret, quia prius exspectandum erat judicium sacerdotum, ad quos secundum Legem 
pertinebat judicare de lepra. Unde Chrysostomus: “Vel non simpliciter prohibet, ut non aliquando dicat, sed ut 
antequam ostenderet se sacerdoti, nemini diceret; ne forte si ante alicui nuntiaret, audirent sacerdotes, et 
occasionem habentes leprae, propter odium et inimicitias Christi, expellerent eum de populo, quasi leprosum, 
non recipientes mandatum” haec Chrysostomus» (VCC, 193a). El fragment prové en realitat de Pseudo-
Crisòstom, Opus imperfectum in Matthaeum, 21 (PG 56, cols. 749-750).  |   Manà ... causes]  Add. de Corella 
(cfr. amb VC, 193b).  |  14-16 La ... hòmens]  Cfr. amb el passatge equivalent del text llatí, que el traductor 
valencià abreuja: «Hoc autem primo ideo fecit, quia licet esset mundatus, non tamen reputabatur mundus, nec 
debebat secundum Legem restitui ad communem habitationem hominum, nisi prius per sacerdotum judicium 
mundatus esse demonstraretur, et munus Domino, pro ejus mundatione offerretur. Unde sicut ad eorum 
arbitrium separabatur, ita non sine eorum arbitrio, ad consortium aliorum admittebatur» (VCC, 193b).





Quartament, perquè los sacerdots vehessen que no la Ley, mas la divina gràcia avia 
guarit lo malalt de la lebrosia, y que les obres que ell obrava eren divines, y clarament 
testificaven que ell podia lo que ells no podien: la lebrosia miraven, però si lo lebrós a 
ells venia, lebrós d’ells se partia.

Cinquenament, perquè·ls provocàs que en ell creguessen, y fosen inexcusables si no u 

feyen. Y per ço diu lo sagrat evangeli que manà lo Senyor que offerís la offerta que 
Moysés manava: que fos a ells en testimoni contra ells, si en ell no creyen, mirant les 
sues maravelloses obres, y per ells, si creyen que per la sua virtut y potència guaria totes 
les malalties; y axí, ells guarissen de la infidelitat y malícia, y fos testimoni y causa de 
salut als qui en ell creurien, y testimoni y occasió als incrèduls per a la damnació eterna.

Aquest anar als sacerdots figurava que nosaltres aprenguésem que, ab tot que·l 
pecador penedint-se de sos peccats per la contrició cobre la gràcia, però és mester per la 
confessió als sacerdots se presente, hi segons lo seu decret satisfaça. Per lo tocar del 
Senyor fon lo lebrós munde, y aprés mana que als sacerdots se presente, y segons lo 
manament de la Ley offira la sua offerta. Lo Senyor lo mesell toca quand inspira en lo 

pecador compunctió de les sues culpes, al sacerdot se presenta quand tots los pecats li 
confessa, offir lo sacrifici quand acaba la penitència. No devem ésser pereosos sperant 
que·l sacerdot nos cerque, mas devem-lo cercar nosaltres per guarir de la spiritual 
lebrosia.

Y deu {142c} tenir quatre condicions la confessió nostra. La primera, que sia 

voluntària, y per ço diu lo Senyor que vaja voluntàriament, y no per força, ni per temor 
de turments la veritat confese, ni a la mort ja propinqüe spere confesar los seus delictes. 
La segona condició: que sia la confesió clara y manifesta. Diu lo Senyor: «Vés hi als 
sacerdots te mostra. Confessa lo que has fet, lo que has pensat, lo que has parlat hi mès 
en obra.» No diu que t’excuses, ni ab paliades paraules los pecats amagues, ni ab falsies 

les negues, mas ab clares paraules hi manifestes.
La terça condició: que deu éser pura, que solament los teus pecats confeses, y los 

altres no accuses, sinó quand és tal lo delicte que no·s pot dir en altre modo, axí com si 
de crim incest te confesses és forçat lo grau de la parentela spliques. Sia, donchs, la tua 

 pecador] peccador B. Seguim V.  |  penedint-se] penident-se B. Seguim V.  |   condicions] condicious V. Seguim 
B.  |   confese] confesse B. Seguim V.  |   confesió] confessió B. Seguim V.  |   has] as B. Seguim V.  |  
 pecats] peccats B. Seguim V.  |   paraules] parules B. Seguim V.  |   éser] ésser B. Seguim V.  |  confeses] 
confesses B. Seguim V.

- y1 ... eterna]  Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «sed pro illis, in testimonium salutis, 
si crederent; ut scilicet videntes leprosum mundatum, si crederent mundatori, salvi fierent, et sic credentibus 
esset testimonium, et causa salutis eorum; si vero non crederent, inexcusabiles essent, eo quod viderint et non 
crediderint, et sic non credentibus, fieret accusatio, et testimonium damnationis eorum» (VCC, 193b).  |  
- hi ... obra]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 193b).  |  - ni2 ... manifestes]  Cfr. la traducció abreujada 
de Corella amb el text llatí: «vel mentiendo, aut etiam mussitando, vel non plene omnia peccata cum debitis 
circumstantiis recitando» (VCC, 193b).  |  - y ... spliques]  Cfr. en aquest punt el text llatí, que Corella 
tradueix recorrent a un exemple: «Contra quod aliqui dupliciter faciunt, vel aliorum facta recitando, vel eos 
cum quibus peccaverunt revelando» (VCC, 193b).





confessió pura, que a tu sol accuses, hi no al prohisme. Y per ço diu lo Senyor: «Vés hi 
a tu mateix mostra.» La quarta condició: que al sacerdot te confesses, qui té poder jutjar 
de la tua lebrosia, segons la sancta religió cristiana ordena, la qual dóna als sacerdots la 
clau y potestat de auctoritat hi sciència.

[6. COM  EL  LEPRÓS ÉS TOT  EL  GÈNERE  HUMÀ , AL·LEGÒRICAMENT]

Al seny al·legòrich, lo lebrós natura humana significa, contaminada e infecta de la 

original culpa. Pròpiament, la lebrosia, malaltia contagiosa, lo pecat original significa, 
que per la humana generació dels huns en los altres pasa. Lo toch del Senyor guareix 
aquesta lebrosia en lo sagrament del batisme, quand la sua carn mundíssima toca les 
jordanes aygües. Y és tengut lo qui reb lo sagrament del batisme oferir al Senyor y a la 
sua santa Sgleya offerta de contínues lahors y gràcies.

Diu Beda: «Natura humana, per lo pecat original generalment mesella, era mester ab 
la sua poderosa mà la tocàs la divina omnipotència. Y no solament l’à tocada, mas ab si 
streta fent-se home, perquè tot l’ome fos munde.»

[7. COM  EL  LEPRÓS ÉS QUALSEVOL PECADOR , MORALMENT]

Moralment, per lo lebrós podem lo pecador entendre per moltes cau- {142d} ses. 
Primerament, perquè és mal contagiós la lebrosia, y és gran perill abitar ab los lebrosos; 

y axí, és gran perill de la nostra ànima conversar ab mals hòmens, que no·ns 
emboliquen en les sues culpes, y no dura sinó en semblants larga companyia. 
Segonament, és perillosa y mortal malaltia, que tot lo cors y totes les parts interiors y 
exteriors comprén y devora; axí lo pecat lo cors, y l’ànima, y tots senys y potències 
contamina, devora y finalment de mort inmortal mata.

Terçament, és malaltia pudent hi fètida a tots abominable; axí los pecadors puden y 
són abominables a Déu, als àngels y als hòmens. Quartament, que·ls lebrosos stan 

 pecat] peccat B. Seguim V.  |   oferir] offerir B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   pecat] peccat B. 
Seguim V.  |   pecador] peccador B. Seguim V.  |   Primerament] Primarament B. Seguim V.  |   pecat] peccat 
B. Seguim V.  |   Terçament] Tercament B. Seguim V.

 culpa]  Om.: «et per hoc ad varia peccata pronum» (VCC, 193b).  |  - Diu ... munde]  Corella opta per 
oferir una traducció abreujada d’aquest passatge de Beda el Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.II 
c.V (PL 92, cols. 0385C-D). Cfr. amb el text llatí: «Unde Beda: “Typice autem leprosus, significat humanum 
genus, languidum peccatis, plenum lepra, quoniam omnes peccaverunt, et egent gratia Dei [Rm 3, 23], illa 
scilicet ut extenta manu, id est incarnato Dei Verbo, humanamque contingente naturam, a prisci erroris 
varietate mundentur, et offerant pro sua emundatione, corpora sua hostiam Deo vivam” haec Beda» (VCC, 
194a).  |   munde]  Om.: «Hoc idem Dominus miraculum, per gratiam suam facere, quotidie non dedignatur. 
Quotiescunque enim aliquem impium justificat, recte leprosum mundat» (VCC, 194a).  |  - y ... 
companyia]  Cfr. amb el text llatí, que tradueix el fragment amb certa llibertat: «sic peccatores contagiosi 
sunt, et inficiunt alios ad peccandum, et ideo periculosum est conversari cum eis» (VCC, 194a).  |  - axí ... 
mata]  El traductor valencià fuig de nou de la literalitat en aquest passatge: «sed peccatum est periculosius, 
quia corpus et animam inficit et corrumpit, et ideo valde timendum et fugiendum est» (VCC, 194a).  |   y ... 
hòmens]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 194a).





separats de la humana companyia, hi de la divina gràcia los qui pequen, y excomunicats 
moltes vegades; hi seran separats dels bons en lo final Judici en lo mèrit, en lo premi, en 
lo loch y en la pena. Quintament, fa diverses colors en la pell la lebrosia, y axí lo peccat 
té diverses spècies en la pecadora ànima. És lebrosa la miserable ànima, la qual 
supèrbia, ira, avarícia, perea, gola, enveja, luxúria ensutzia. En les unfladures és 

significada la supèrbia, en la adustió seca la ira, en la contínua set avarícia, en la 
ponderositat perea, en la pruhija gola, en la putrefactió enveja, en lo alé corrupte luxúria.

És lo remey que al Senyor vinga, reclame al metge, no desespere, penida’s y la sanitat 
desige, y ab lo humil leprós se prostre, y ab vergonya reconega la sua leja y abominable 
malaltia. Però no amague per la vergonya les plagues, ans ab làgremes y sospirs y 

cordials gemechs les mostre. La divina misericòrdia suplique, y de alguns mèrits seus 
gens no confie; la legea de la sua malaltia ensemps ab la omnipotència del Senyor 
confesse, y dient reclame: «O, Senyor omnipotent misericorde, si tu vols me pots fer 
munde!»

Si aquests actes acaba, sia cert de la divina misericòrdia, no desespere de la vènia. És 

dolç lo Senyor y benigne, y als peccadors {143a} qui·s peniden no·ls lança, ans a tots 
obre, stén y exampla lo si de la sua misericòrdia. No spera anys de longa penitència; en 
breu spay lo cor humil y contrit accepta, y no spera altra penitència la sua 
sobreabundant misericòrdia per a perdonar les culpes. La mà de la sua pietat allarga, y lo 
penident toca, y perfetament lo guareix de la spiritual lebrosia, de tots los seus pecats li 

dóna vènia.
Però mana lo Senyor que al sacerdot se presente, perquè la sua sposa santa Sgleya per 

fill lo accepte, y offira a la divina bondat sacrifici de lahors y gràcies, regonexent la 
gràcia que ha rebuda guarint de leja incurable malaltia. Ame a Déu, y per amor de Déu 
lo prohisme, y algun de bé a si no atribuexca, mas tot a la bondat divina, la qual vol que 

de les bones obres nosaltres hajam tot lo mèrit, lo prohisme bon exemple, la magestat 
sua laor hi glòria.

 pecadora] peccadora B. Seguim V.  |   significada] signficada. V. Seguim B.  |   leprós] lebrós B. Seguim V.  |  
 peccadors] pecadors B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |  Sgleya] 
Esgleya B. Seguim V.

- O ... munde] Mt 8, 2.  |   lo ... accepta] Sl 50, 19: Sacrificium Deo spiritus contribulatus; cor contritum et 
humiliatum, Deus, non despicies.

 adustió]  Ardor excessiva de les humors de la sang (DCVB s.v. adustió).  |   ponderositat]  Feixuguesa, molèstia 
(DCVB s.v. ponderositat).
 Picor intensa  (DCVB s.v. pruïja).  |  - y1 ... malaltia]  Cfr. amb el text llatí: «Cum fideli leproso ex 
humilitate et pudore in faciem procidat, ut de suae vitae maculis erubescat» (VCC, 194a).  |  - La ... confie]  
Cfr. la traducció abreujada de Corella amb el text llatí: «detecto vulnere remedium quaerat, et Domini 
misericordiam compuncto animo et corde imploret, et remedium postulet. Deo se humiliet et deprecetur eum, 
ut sua gratia se tangat et sanet» (VCC, 194a).





Tres coses nostre Senyor Déu per a si, y no per a dengun altre, se reserva, y a denguna 
creatura no les comunica: la glòria, la venjança hi la judicatura. Glòria li asagen levar 
los vanagloriosos e irosos, qui de les injúries pròpies venjar se volen; lo juhí los 
temeraris hi presumptuosos, los quals les culpes, mèrits y demèrits dels altres jutgen.

[8. DE  LA GRATITUD DEL LEPRÓS,  QUE LLOA  CRIST]

Y seguint la tenor evangèlica, diu sanct Crisòstom: «Deu ésser grat lo qui reb lo 

benifici, y donar lahors y gràcies al qui liberalment lo benifica. Y per ço, ab tot que 
manàs lo Senyor al qui havia guarit de la lebrosia que no divulgàs lo miracle, però ell no 
callava, ans la potència, la doctrina y la pietat y misericòrdia del Senyor clarament 
publicava». Y axí, la fama hi glòria del Senyor per los pobles més se stenia.

Diu sant Bernat: «Aquesta condició té pròpia la mundana glòria: que fuig als qui la 

segueixen, y segueix als qui d’ella fugen. Y per ço és acomparada a la ombra, que 
seguint-la no la pots atényer, y per molt que fogir-li vulles, no és possible que·t dexe.»

Pres offici de evangeliste lo guarit y grat home, y pricant mostrava com en l’ànima 
{143b} y en lo cors era curat de la lebrosia. Hi la sanitat sua a molts convidava que al 
Senyor vinguesen. Y axí, venien molts pobles perquè·l Senyor ohissen, hi·ls guarís de 

les sues malalties.
Partia’s lo Senyor de la gent y en lo desert per fer oració se apartava. Com a Déu feya 

miracles, y orava com a verdader home.

 acomparada] acomprada V. Seguim B.  |   pricant] preÿcant B. Seguim V.  |   molts] mlots B. Seguim V.

- no2 ... publicava] Mc 1, 45: At ille egressus coepit praedicare, et diffamare sermonem, ita ut jam non 
posset manifeste introire in civitatem, sed foris in desertis locis esset, et conveniebant ad eum undique.

- Glòria ... volen]  Cfr. amb el text llatí la traducció de Corella, que desdibuixa la distribució ternària que 
presenta aquest passatge en l’original llatí, en donar compte conjuntament dels «vanagloriosos» i «irosos»: 
«Gloriam autem auferunt vane gloriosi; vindictam superbi et iracundi, qui de injuriis sibi illatis vindicare se 
cupiunt» (VCC, 194b).  |   Y ... evangèlica]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 194b).  |  5-9 diu ... publicava]  Cfr. la 
traducció de Corella amb el text llatí, que atribueix aquest passatge a Tit, bisbe de Bostra: «Et quia, ut dicit 
hic Titus, oportet beneficiatum gratum esse, gratias reddere, etiamsi beneficians non indigeat; ideo licet 
praecepisset Dominus leproso mundato ut de sua curatione taceret, tamen egressus, et recedens, sermonem, id 
est opera et verba Domini, diffamabat, et sermo sanitatis et doctrinae de illo magis perambulabat» (VCC, 
194b). Aquest passatge pertany en realitat a Teofilacte d’Àcrida, Enarratio in evangelium Marci, , 43-45 
(PG , col. 510). La citació ha estat transmesa, amb l’atribució a l’arquebisbe d’Ohrid, per la Catena 
aurea sobre Mc 1, 40-45.  |  - Diu ... dexe]  No hem pogut localitzar la font d’aquest passatge bernardià.  |  
- Y ... malalties]  Cfr. la traducció de Corella amb el text llatí, que segueix Mc 1, 45: «et Jesus jam non 
posset manifeste propter turbam et pressuram hominum, ad quaerendum sanitates et videndum miracula 
concurrentium, in civitatem, ad orandum introire» (VCC, 194b).  |   home]  Om.: «Et conveniebant ad eum 
undique [Mc 1, 45], turbae, ut ejus doctrinam audirent, et sanitates perciperent» (VCC, 194b). El fragment 
omés enceta l’apartat nové en l’ed. Rigollot.





[9. COM  EL  SENYOR  ES RETIRA  AL DESERT  PER  EVITAR  LA MULTITUD I 
PREGAR  EL SEU PARE]

Fogia lo Senyor lo tumulto y glòria mundana, y en lo desert y lochs secrets a Déu, son 
Pare, offeria les sues pregàries. Y reposava, que verdader home era, y mostrava a 
nosaltres quant amava la vida solitària, delliure y apartada de les solicituts mundanes. Y 
axí, visita la sua gràcia les penses que reposen, y fuig de aquelles qui en les cures y 
ànsies de aquest món se emboliquen. Y dóna als qui la sua paraula priquen exemple que 

fogint de la popular glòria en solitut se retraguen, perquè legint y pregant aprenguen per 
a pricar als pobles.

Diu sanct March que era tan gran la pressa dels pobles que al Senyor venien que axí 
l’apressaven que no podia entrar públicament en la ciutat de Cafarnaüm. Diu sant 
Jerònim: «Significa que·l Senyor no·s manifesta als qui en les places y en les ciutats 

viven, y a les voluptats hi lahors mundanes serveixen, mas aquells qui, plorant ses 
culpes, de les corts y palàcios ab sanct Pere se aparten. En los lochs deserts pregava lo 
Senyor y donava abundant vianda als pobres, que significa aquells qui seguint lo Senyor 
dexen lo món y tot lo que en ell possehien, y dien ab lo psalmista: «És lo Senyor la 
porció mia.» La glòria del Senyor se manifesta als qui per los plans, per les valls y per 

les montanyes lo seguexen, y alguna difficultat, treball ni fatiga no pot fer que de la 
amor e caritat del Senyor se aparten.»

Diu Beda: «En la ciutat fa lo Senyor miracles, y oració en la deserta montanya. De la 
vida activa y contemplativa nos dóna exemple: que algú per contemplació no dexe la 
cura dels prohismes, ni axí ame y cure dels prohismes que la oració y contemplació 

oblide. No empache l’amor de Déu la del pro- {143c} hisme, y l’amor del prohisme a la 
amor de Déu no contraste. És amar lo prohisme voler que a Déu ame. Fer oració en la 
montanya significa que, dexades les cupiditats terrenes, desigem les celestials alegries, y 
que axí en alt la nostra pensa puge que sola en secret ab lo Senyor parle».

 secrets] sacrets B. Seguim V.  |   solitària] solicitària B. Seguim V.  |   priquen] preÿquen B. Seguim V.  |  
 pregant] preygant B. Seguim V.  |   a] om. B. Seguim V.  |  pricar] preÿcar B. Seguim V.  |   lapressaven] 
l’apresaven B. Seguim V.  |  sant] sanct B. Seguim V.  |   serveixen] servixen B. Seguim V.  |   significa] 
signefica B. Seguim V.  |   significa] signfica V. Seguim B.  |  desigem] desigen B. Seguim V.

- Diu ... Cafarnaüm] Mc 1, 45.  |  - És ... mia] Sl 118, 57: Portio mea, Domine, dixi, custodire legem tuam. 
Psalteri: «Tu, Senyor, est la mia porció, e per ço he del·liberat guardar la tua ley» (López Quiles 1985: 128).

 Y ... era]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 194b).  |  - Diu ... aparten]  Pseudo-Jeroni (Cummeanus), 
Commentarius in Evangelium secundum Marcum, c.I (PL , cols. 0597C-D).   |  - Diu ... parle]  Beda el 
Venerable, In Lucae evangelium expositio, l.II, c.V (PL 92, cols. 0386B-C).  |   És ... ame]  Add. de Corella 
(cfr. amb VCC, 194b).  |  - Fer ... parle]  Cfr. amb el text llatí la traducció abreujada que ofereix Corella de 
la darrera part de la citació de Beda: «In monte quippe orare est, relictis infirmarum cogitationum curis, tota 
mente quemlibet ad aeterna supernae contemplationis gaudia festinare. In desertum secedere et orare, est 
exurgentem intrinsecus strepitum terrenorum desideriorum premere, et quoddam sibi cum Domino intra se 
secretum quaerere, ubi cum illo, exteriori cessante tumultu, per interna desideria silenter loquatur» (VCC, 
194b-195a).





Diu sant Gregori: «De dia lo Senyor en ciutats feya miracles, y de nit feya oració en 
la montanya perquè mostre als qui lo sagrat evangeli priquen que per la contemplació de 
studi la vida activa no dexen, ni per les obres de la vida activa los goigs de la 
contemplació obliden, mas en lo repòs de la contemplació pohen lo que aprés puguen 
explicar als pobles; beguen los pobles de aquell or potable que ells contemplant han 

pogut beure.»
Y devem atendre que sant March y sant Luch deien que·l Senyor no pogué per la 

molta gent entrar en la ciutat de Cafarnaüm, y que s’apartà en lo desert en la montanya. 
Però no fon en aquest dia quand guarí lo mesell de la lebrosia, en lo qual diu sant 
Matheu que entrà en la ciutat, ans que la fama se stengués per tots los pobles. Hi axí, 

sant Mattheu continua aquest miracle ab {143d} lo miracle del servent de Centurió 
paralítich.

ORACIÓ

Senyor Jesús, qui de la montanya excelsa de la divinitat de ton pare est devallat en la 
vall de liris de l’immaculat ventre de la tua verge Mare, perquè guarises la general 

lebrosia de natura humana; yo, miserable lebrós, de diverses màcules de pecats infecte, 
prostrat sobre la terra, humilment a tu, Senyor, adore. Si vols, tu, omnipotent, me pots 
fer munde; stén la tua mà potentíssima, y toque la tua pietat hi misericòrdia la corporal y 
spiritual lebrosia de aquest lebrós miserable, qui a tu, totpoderós y misericorde, invoca. 
Ages mercé de mi, penident, segons la multitut de les tues misericòrdies, y mana a la 

lebrosia que·m dexe. Déu meu, misericòrdia mia, qui no vols la mort del pecador, mas 
que vixca hi·s penida; en mi, pecador, ho mostra, que·n l’ànima no muyra, mas que a tu, 
dolç, piadós y misericorde, me converteixca, y eternament ab tu vixca. Amén.

Acaba la primera part del Cartoxà en la vida de Jesús, Déu hi Senyor nostre, 
trelladada de latí en valenciana lengua per lo magnífich hi reverend mestre Joan Roïç de 

Corella, cavaller hi mestre en sacra Theologia, hi per ell mateix corregit, smenat hi ben 
examinat, a pregàries del molt reverend hi magnífich frare Jaume del Bosch, cavaller 

 sant] sanct B. Seguim V.  |   la montanya] les la montanya V. Seguim B.  |  priquen] preÿquem B. Seguim V.  |  
 sant] sanct B. Seguim V.  |  sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim V.  |   sant] sanct B. Seguim 
V.  |   paralítich] paralítih B. Seguim V.  |   pecats] peccats B. Seguim V.  |   pecador] peccador B. Seguim V.  |  
 Amén] B add. Finis.

- no ... montanya] Mc 1, 45; Lc 5, 16.  |  - Hi ... paralítich] Mt 8, 5-13. Veg. també Lc 1, 1-10; Jn 4, 43-
54.

- Diu ... beure]  Sant Gregori Magne, Moralium libri, sive expositio in librum b. Job, pars secunda, l.VI, 
c.XXXVII (PL 75, cols. 0760D-0761A).  |  - beguen ... beure]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 195b).  |  
 entrà ... ciutat]  Cfr. amb el text llatí: «intravit ipsa die Capharnaum civitatem, secundo milliario ibi 
proximam» (VCC, 195b).  |   segons ... misericòrdies]  Add. de Corella (cfr. amb VCC, 195sc).





religiós del sagrat orde de la sacratíssima Senyora nostra Verge Maria de Montesa. 
Stampat en la insigne ciutat de València, a tretze de abril, any de la salut nostra 1496.

 Stampat ... ] El colofó de B, que se situa darrere de l’oració dedicada a la vida de la sacratíssima verge 
Maria, diu en aquest punt: «A despeses de Joan Trinxer, mercader de libres, ciutadà de Barcelona. Estampat 
en la insigne ciutat de Barcelona per mestre Joan Rosembach, alema[n]y, a XVI del mes de octubre, any Mil 
DXVIII».





{144A} TAULA DEL PRIMER DEL  CARTOXÀ

Pròlech del trelladador, a cartes II
Pròlech del benaventurat doctor y excel·lent contemplatiu Ludolfo cartoxà en la vida de 

Jesús, Déu y Senyor nostre, seguint y postil·lant los sagrats evangelis, a cartes II

De la divina y eterna generació del Senyor. Capítol primer, a cartes VII
De haver trobat lo remey per a salvació de l’humanal linatge y de la nativitat de la 

Senyora nostra. Capítol segon, a cartes IX
De les sposalles de la Senyora nostra. Capítol III, a cartes XII
De la conceptió de Johan Batista. Capítol IIII, a cartes XIIII

De la conceptió del Senyor. Capítol V, a cartes XVI
De la visitació de Elizabeth y de la circumcisió y nativitat de Joan Batista. Capítol VI, a 

cartes XXIIII
De la genealogia del Senyor. Capítol VII, a cartes XXVIII
Com Josef volgué dexar la sua sposa Senyora nostra. Capítol VIII, a cartes XXIX

De la nativitat del Senyor. Capítol IX, a cartes XXXII
De la circumcisió del Senyor. Capítol X, a cartes XXXVIII
De la venguda dels tres Reys. Capítol XI, a cartes XXXX
De la presentació del Senyor en lo temple. Capítol XII, a cartes XXXXV
Com lo Senyor fogí en Egipte. Capítol XIII, a cartes LII

Com tornà lo Senyor de Egipte y del principi de la penitència de Johan Batista. Capítol 
XIIII, cartes LV

Com romàs lo fadrí en Jerusalem y com lo trobaren en lo temple. Capítol XV, a cartes 
LVIII

Què féu lo Senyor de edat de dotze anys fins al principi de l’any trenta. Capítol XVI a 

cartes LXII
De l’offici y vida de Johan Batista. Capítol XVII, a cartes LXV
Com vench Joan no de si mateix, mas tramés a pricar al poble. capítol XVIII, cartes 

LXIX
Com Joan confesà que no era ell lo Messies, mas era precursor de aquell y núncio. 

Capítol XIX, cartes LXXII
De penitència. Capítol XX, a cartes LXXV
{144b} Del batisme del Senyor. Capítol XXI, a cartes LXXIX

- de3 ... nostra] del Senyor nostre B. Seguim V.  |   segon] II B. Seguim V.  |   conceptió] concepció B. Seguim 
V.  |  Batista] Baptista B. Seguim V.  |   conceptió] concepció B. Seguim V.  |   Batista] Baptista B. Seguim V.  |  
Capítol] Capito B. Seguim V.  |   Josef] Joseff B. Seguim V.  |   fadrí] Jesús add. B. Seguim V.  |   Batista] 
Baptista B. Seguim V.  |  Capítol] Capítal B. Seguim V.  |   Joan] Johan B. Seguim V.  |  pricar] preÿcar B. 
Seguim V.  |   confesà] confessà B. Seguim V.  |   Senyor] Senyo B. Seguim V.





Del dejuni e temptacions del Senyor. Capítol XXII, a cartes LXXXIIII
Del testimoni que féu de Jesús lo Batista. Capítol XXIII, a cartes LXXXX
Com Joan continua lo testimoni del Senyor y de la primera vocació dels apòstols y de la 

secreta pricació del Senyor. Capítol XXIIII, a cartes XCI
De les noces en les quals convertí l’aygua en vi. Capítol XXV, a cartes XCIIII

De la primera vegada que·l Senyor lançà los qui tenien venderia en lo temple. Capítol 
XXVI, a cartes XCVII

Com fon posat en lo carçre Johan Batista. Capítol XXVII, a cartes XCIX
Com lo Senyor començà a pricar públicament als pobles. Capítol XXVIII, a cartes CI
De la segona y terça vocació dels apòstols. Capítol XXIX, a cartes CIII

De la summa de les vocacions dels dexebles y de la diligència del Senyor en pricar als 
pobles. Capítol XXX, a cartes CV

De la vocació de Matheu y del seu convit. Capítol XXXI, a cartes CVIII
De la electió dels dotze apòstols. Capítol XXXII, a cartes CXI
Del sermó del Senyor en la montanya. Capítol XXXIII, a cartes CXIII

Que·ls prelats deuen relluhir en obres y en doctrina, y que no és vengut lo Senyor per 
trencar la ley, mas per acabar-la. Capítol XXXIIII, a cartes CXVIII

De paciència y largitat en los prohismes. Capítol XXXV, a cartes CXXI
Que no cerquem laor humana en les bones obres. Capítol XXXVI, a cartes CXXIIII
De la oració del paternòster. Capítol XXXVII, a cartes CXXVI

De no thesaurizar en la terra, mas en lo cel. Capítol XXXVIII, a cartes CXXX
De obrar misericòrdia y de no jutjar, y de confiança en la oració. Capítol XXXIX, a 

cartes CXXXIIII
De la via streta y conclusió de tot lo sermó del Senyor. Capítol XL, a cartes CXXXVIII
De la curació del lebrós. Capítol XLI, a cartes CXXXXI

 temptacions] temptecions B. Seguim V.  |  Senyor] Senyo B. Seguim V.  |   testimoni] testimomi B. Seguim V.  |  
 Joan] Johan B. Seguim V.  |   pricació] preÿcació B. Seguim V.  |  a] om. V. Seguim B.  |   Capítol] Capítal B. 
Seguim V.  |   tenien] tenie B. Seguim V.  |   a] om. V. Seguim B.  |   pricar] preÿcar B. Seguim V.  |   pricar] 
preÿcar B. Seguim V.  |   y] de add. B. Seguim V.  |   cerquem] cerquen B. Seguim V.  |   a] om. V. Seguim 
B.  |   a] om V. Seguim B.  |   a] om. B. Seguim V.





{144C} LA VIDA DE LA SACRATÍSSIMA VERGE MARIA,  MARE DE 
DÉU, SENYORA NOSTRA,  EN COBLES DE RIMS STRAMS

Ans que de[ls] cels girant mogués la roda
y de la mar agués fermat lo terme,
Déu infinit en l’etern consistori
vos elegí perquè li fósseu mare.
Per ço us guardà, no us vengués a l’encontre

lo Sathanàs, posant en vós la·mprempta
del primer crim, puys dins la verge tanca
volie·ntrar per fer-se novell home.

Axí vingués al viure d’aquest setgle,
passant lo port sens pagar en la marca,

guiant-vos Déu per una dreta senda.
Sobre la ley del general edicte,
portàs al món lavor de novell arbre:
a Déu servint de fresca nova fruyta
dins en lo clos de vostra mare casta,

ab seny perfet votant seríeu verge.

Aprés, naixent, se mostrà lo retaule
pus net que·l sol, de vós, stel de l’alba,
portant-nos pau del general diluvi,
ab goig sens par, humil simple coloma.

Y, en lo terç any de vostra vida excelsa,
pujàs, volant quinze grahons, al temple,
que vostre cors fon molt laugera scorça
al sperit, que may li fon rebel·le.

Axí vixqués criada·n lo sacrari,

 que] om. B. Seguim V.  |  la roda] lo bogi M.  |   en ... consistori] en lo seu oratori M.  |   verge tanca] vostra tanqua 
M.  |   volie·ntrar] volia star M.  |  - guiant-vos ... edicte] Sobre la ley del general edicte,/ auiant-vos Déu per 
una dreta senda M.  |   naixent] naxent B. Seguim V.

 passant ... marca]  La marca era el lloc on s’efectuava el pagament de l’impost homònim, que gravava el pas 
de persones o coses per una frontera o límit comarcal (DCVB, s.v. marca). Corella utilitza el terme amb un 
sentit metafòric, que fa referència a la immaculada concepció: Maria inicia la seua vida terrenal sense pagar el 
«tribut» que grava el gènere humà: el pecat original.





clar entenent los profundes misteris:
que·n vostre temps vendria Déu per rembre
l’univers món de l’inich cativeri.
Hi éreu tal en virtuts hi figura
quel·s mals desigs tots féyeu tornar cendra

dels miradors, matant en ells los vèrmens
la vostra carn, que dins tenia bàlsem.

{144d} Als quatorze anys, stant dins vostra cel·la,
en Natzareth, orant ab gran silenci,
hu dels seraf[in]s més alt, del més alt cercle,

humil servent de vós, alta Reyna,
«Déu és ab vós, humil verge profunde»,
vos dix cantant; «de les dones beneyta,
ab vós és Déu; no us dich sol en la pensa,
ans és dins vós vostre fill en lo ventre».

O, verd florint de Moysés la çarça,
de Gedeon la lana del ros plena!
Hi com umplí’s lo ventre del Messies,
Déu infinit, tancant dins vostra claustra!
De vostres sanchs filà’s aquella sarga

ab què·s vestí de nostra carn humana;
e, per senyal que era vostra la tela,
stava·ntorn brodada de verds liris.

Pujàs tantost, ab pes que us dava plomes,
alt en los monts del regne de Judea,

per visitar, prenyada de sis mesos,

 que·n] Qen B. Seguim V.  |   éreu] eren VB. Esmenem la lliçó.  |   gran] grant B. Seguim V.  |   Reyna] senyora 
M.  |   no ... pensa] no dich sols en la pensssa M.  |   vostra] en la M.

- hu ... ventre] Lc 1, 28: Et ingressus angelus ad eam dixit: Ave gratia plena: Dominus tecum: benedicta 
tu in mulieribus.

- O ... plena]  Corella al·ludeix ací a dos passatges de l’Antic Testament que s’han interpretat sovint com a 
figures de la concepció de Jesús: d’una banda, l’episodi de l’esbarzer que no es cremava durant l’aparició de 
l’àngel del Senyor a Moisés (Ex 3, 2); de l’altra, el passatge en què Déu confirma que Gedeó és l’instrument 
per a la salvació d’Israel amb la prova del velló banyat damunt de l’era seca (Jt 6, 33-40). La VCC recorre a 
aquestes dues prefiguracions per il·lustrar la concepció del Senyor (veg. p. 99,1-14).  |   ab ... plomes]  Per a la 
interpretació d’aquesta imatge, veg. pp. 740,24 i 147,15-17.





Elizabeth, mare del gran Batista.
E vostra veu, passant per les orelles,
sanctificà lo fill d’aquella stèrill,
lo qual sentí la lum del ver carvoncle,
que·stava clos dins la verge lanterna.

Magnificat ab veu humil concorde
tan bé cantàs, que·ls serafins ballaren,
y, en los inferns, celebraren grans festes,
al si d’Abram, sants pares hi profetes.
Aprés, tornant, portàs lo qui us portava

vers Natzareth, verge de Déu prenyada,
fins que pujàs de Bellem al pesebre
per a parir lo fill de Déu hi vostre.

{145a} De vós naixqué, com raig del sol per vidre,
la vera lum, per qui la scura boyra

ha pres bandeig d’aquest món idolatre;
de vostra carn, portant hun noble camis;
vós alletàs aquell qui les steles
féu de no res, y a vós, que l’alletàsseu;
vós adormís aquell qui tostemps vetla,

ab vostre cant humil, de simple tortra.

Remey perfet de nostre dol y plànyer!
Y com ploràs, quand aquella carn vostra
en vostre fill hun coltell la partia,
de vostre cor dur travesant scrarpre!

Mirant plorar lo qui tots nos alegra,
de vostres ulls, besant la sua cara,
l’aygua mesclà’s, la qual de nostra vista
levà los tels que teníem per Eva.

 inferns]  iuferns V. Seguim B.  |  - vers ... pesebre] Ab tan gran goig que no ·s leixa escriure,/ vers 
Natzaret, verge de Déu prenyada M.  |   Natzareth] Nazareth B. Seguim V.  |   vostra] pura M.  |   en ... partia] 
ves circumcir ab un coltell de pedra M.  |   levà] lava B. Seguim V.

 la verge lanterna]  Per a la interpretació d’aquesta imatge, veg. p. 147,17-18. També s’aprofudeix en aquesta 
imatge en p. 132,1-4.   |   camis]  Túnica blanca que cobreix el cos del sacerdot des del coll fins als peus, per 
dir missa (DCVB, s.v. camis).





Port de salut, dels peregrins endreça!
Al tretzén jorn vos feren homenatge,
de l’orient portant-vos grans strenes,
senyors y reys, del món prínceps il·lustres;
spanten-se quand vos miren donzella,

Mare de Déu, parlar la sua lengua;
mirant l’engast, Jesús, en vostra falda,
adoren-vos, Mare de Déu y filla.

Lum sens foscor que·n los inferns penetra
y en Parahís enceneu les entorches!

Lo fill portàs al temple per offerta,
que donàs lum al món de la Ley fosca;
mas, al tornar, volgués lo camí torçre,
per lo desert fogint-lo en Egipte,
ab tal dolor que nostre cor vol rompre:

veure-us fogir portant Déu en los braços.

{145b} De quand fa Déu clos sagellat registre;
ab quin recel lo portàs per les roques,
ab fam, ab set, passant camí tan aspre,
dormint la nit en les humides silves;

fins que vingués en hun loch prop lo Cayre,
hon descansàs; pasant la vida pobra,
filant, cosint, perquè tingués queviure
vostre fill Déu, qui tot lo món governa.

Set anys aprés, lo tornàs de l’exili

ab gran temor, tement lo fill d’Erodes;
en Natzareth prengués posada pobra.
Y vostre fill vos era tan subjecte,
que·n Natzareth se mostra lo pou fondo
d’on Jesucrist, ver Déu, portava l’aygua

per fer servey a vós, humil serventa,

 spanten-se ... donzella] espanten-se quant miren la donzella M.  |   Mare ... Déu] ab fill tan bell M.  |   y ... 
entorches] de Parahís encenent les antorches M.  |   set] fret M.  |   vostre ... governa] aquell Déu gran, qui dels 
cels té lo regne M.  |   en ... pobra] de tals treballs vos satisfeu ablogre M.  |  Natzareth] Nazareth B Seguim V.  |  
 Y ... subjecte] vostre fill Déu essent-vos tan subjecte M.





lavant ab vós la vostra poca roba.

Donchs, mereixeu los àngels vos adoren,
puys lo qui·ls féu, servint axí us adora;
besa-us la mà, ab continent alegre,
lo qui ha fet los cels hi los abissos.

Mas, com passà lo vostre cor hun ascle,
quand vós perdés aquell qui tots nos guia!
Fon gran dolor la que tingués tres dies,
fins que·l trobàs disputant en lo temple!

Stech ab vós trent·anys dins vostra retgla,

fins que pujà a pendre lo batisme
al flum Jordà, perquè lavàs les aygües
per a lavar totes les nostres taques.
Y, en lo convit, perquè vos ho manàveu,
obedient, començà fer miracles,

donant-los vi, en los vexells de marbre,
vostre fill Déu, qui·l dóna en les vinyes.

{146a} Vera Judith, de Sathanàs en peces
partís lo cap, que mort no·ns pot ofendre,
quand no dexàs la fe ni vostre mestre;

al peu del pal, en lo mont de Calvari,
plegàs la sanch, que tota era vostra;
per tot lo món residís en presona,
que l’univers tot se devia perdre,
sentenciant lo jutge·n contumàcia.

Vida dels morts, dels smortits alquermes;
Per gran dolor stigués smortida;

 los ... abissos] desl cels girar lo vogi M.  |   Fon ... dies] cobràs-lo prest, homil tostemps e simple M.  |   fins ... 
temple] ffins que·l tanquàs ab Josef en lo marbre M.  |   perquè ... aygües] santificant les aigües M.  |   per ... 
lavar] ab què lavam M.  |  taques] culpes M.  |   perquè]  perqnè V. Seguim B.  |   obedient] ell, Déu e hom M.  |  
- donant-los ... vinyes] cuytant per vós lo seu tan sant prepòsit,/ d’on clar se veu nunqua us donà repulssa 
M.  |   Judith] Judich VB. Esmenem la lliçó.  |   presona] pressosa B. Seguim V.

- Vera ... cap]  Al·lusió a la història de Judit, que va matar Holofernes, el general en cap de l’exèrcit assiri, 
segons Jdt 13.  |   alquermes]  Preparat farmacèutic en la composició del qual entraven el quermes animal i 
altres substàncies excitants (DCVB s.v. alquermes).





com no morís fon singular miracle,
pasant turment major que tots los martres!
Mas, vostre fill, clavat enmig de ladres,
tingué recort de vós al peu del cedre:
Déu, vostre tot, perquè no fósseu orfe,

fill vos dexà que us tingués en comanda.

Aprés, del fust desclavat, en les faldes
mort lo cobràs, besant les sues nafres;
hi consentís al cavaller insigne
que·nbalsemat lo donàs al sepulcre.

Mas, al terç jorn, entrant dins vostra cambra,
cobrat l’esmalt de vostre bell vericle,
vos féu present de la noble desferra
dels sants catius, que portava del carçre.

Ab aquest goig speràs lo triünfo,

que sobre tots fon en lo cel gran festa,
quand vostre fill, volant sobre los núvols,
al cel pujà, mirant-ho lo seu poble.
E no tardà al vostre sant col·legi,
tot flamejant, l’Esperit Sant trametre,

portant-los foch d’amor axí encesa,
que, per Jesús, la mort los era dolça.

{146b} O, ver confort dels miserables òrfens!
O, clar stel dels qui stan en tenebres!
O, fort pillar hon tot lo món recolsa!

O, bastiment de nostra santa Sgleya!
Pregà-us lo Fill romanguésseu maestra,
deu anys y dos, dels seus pubils apòstols;
axí vixqués en la ciutat perversa,
regonexent de vostre fill les sendes.

 mort] vós M.  |  - hi ... sepulcre] ffins que Josef, ab tan humil contessa,/ ensemps ab vós, lo tanquà·n lo 
sepulcre M.  |   entrant ... cambra] vos entrà en la cambra M.  |   Ab ... triünfo] Ab goig tan gran esperàs lo 
trihunfo M.  |   santa] sancta B. Seguim V.  |   axí vixqués] y converssàs M.

 vericle]  Mineral compost de silicat de beril·li i silicat d’alumini, del qual és una variant de la maragda 
(DCVB s.v. beril·le).





Ciutat de Déu, dels exellats refugi;
quin goig tingués, com vostre fill il·lustre
tornà del cel, dient-vos: «Cancellera
de Parahís, veniu a la cadira!»,
la vostra mà tenint sobre lo muscle

d’aquell gran Déu, a qui pogués concebre!
Pujàs tan alt sobre les jerarchies
com los serafins stan sobre los àngels.

Vós acollís dins en los vèrgens thàlems,
peregrinant Déu en la nostra platja.

Ell vos acull, donant-vos tot lo ceptre
de quand ha fet, ab general imperi.
Emperadriu, sieu a la part dreta;
als vostres peus, los serafins per strado;
ab cors pus clar que lum meridiana,

Mare de Déu, de Parahís lo fènix.

Deo gracias

 il·lustre] insigne M.  |   Cancellera] Cancellara B. Seguim V.  |   serafins] seraffs B. Seguim V.  |   vèrgens] vostres 
M.  |   Déu] diuB. Seguim V.  |  nostra] vostra M.  |   serafins] seraffs VB. Esmenem la lliçó.


