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[Certamen poètic valencià en llaor de santa Caterina de Sena]. 

 

Per a la present edició ens hem servit de l’edició pertanyent a la Biblioteca 

Nacional de Madrid, R-31585(2), de Joan Jofré (1515?).  

Els criteris gràfics i ortogràfics emprats són els següents: 

1. Modernització de la puntuació, accentuació i ús de majúscules segons els usos del 

català actual, així com dels signes d’interrogació i exclamació convenients. 

2. Desenvolupament de les abreviatures. 

3. Separació de paraules aglutinades mitjançant l’apòstrof: “vergexecellent”  per 

“verg’exellent”, “quentrels” per “qu’entre’ls”, “destil” per “d’estil”, “dun” per “d’un”, 

“dençesos” per “d’ençesos”, “daquestes” per “d’aquestes”, “comlamant” per “com 

l’amant”, “larbre” per “l’arbre”, “feyanar” per “fey’anar”, “metiaspant” per 

“metia’spant”, “veramor” per “ver’amor” etc.  

4. S’han separat també les paraules aglutinades sense ús de l’apòstrof, como és el cas 

de: “dela” per “de la “, “dedeu” per “de déu”, “yals” per “y als”, “comlamant” per “com 

l’amant”, “lomon” per “lo món” etc. 

5. Desenvolupament en el pronom “us” de determinats apòstrofs:”obrà’ l’Etern” en 

“obrà-us l’Etern” o “digne to’ pujaren” per “digne to us pujaren”. 

6. Manteniment dels grups consonànticos “th” de “Catherina”, “jh” de “Jhesucrist”, 

“ch”, de “santha”, i “ch” de “pochs”, “foch” etc, i de les dobles consonants “ll” de 

“collocada”i “excellent” 

4. Modernització de les grafies amb la regulació de la parella u/v i i/j, transcrites segons 

el valor vocàlic en i/u o consonàntic en j/v. 
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5. Manteniment de les vacil·lacions d’època en casos com el de la conjunció y/i/hy/hi. 

També en les alternances s/c/ç de “Sena”, “Cena”, o “Çena”, i en  la parella o/u de casos 

com “ubert” i “obert”, així com la vacil·lació b/v.  Mantenim també la vacil·lació a/e de 

casos com el de “santa” i “senta”, per considerar que tots aquestos casos donen compte 

de l’estat de la llengua al segle XVI. 

6. Manteniment gràfic de les separacions entre hemistiquis amb barres i dobles barres 

existents a l’original. 
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/[aj r]/ 

 

                                   Libell qui millor dirà a la joya 

                                   en lahor de la seràphica senta 

                                   Catherina de Sena, ordenat per 

  lo senyor Mossén Iheroni Fuster, 

                                   mestre en sacra theologia. 

 
 

¶Asserenau / los núvols de l’entendre 

mostrant lo sol /de vostra gran doctrina, 

richs trobadors /que bastau a comprendre 

lo prim del prim; / e puix ne podeu vendre, 
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del fin brocat / obriu la bala fina. 

Ataviant / ab les lahors condignes, 

tretes del viu / de vostra pura mena, 

la que vivint / féu actes tan insignes 

y en vida y mort /vençé tots los malignes, 

verg’excellent / Catherina de Sena. 

 

Qu’entre’ls serafs / està huy collocada, 

del fill de Déu / Esposa coronada. 

 
 /[aj v]/ 

 

¶En cobles set / d’estil d’aquestes nostres 

prest armareu /vostra fina ballesta, 

hi’l que millor, / tirant les tretes vostres, 

acertarà / en lo paper de mostres, 

d’un bell robí / farà digne conquesta. 

De sent Miquel / assigne-vos lo dia 

que vint-hi-nou / comptarem de setembre, 

y el monestir /d’aquesta, verge pia 

serà lo loch, / hi’ls jutges sens falsia 

tan bons, tan justs /que en res no deveu tembre. 

 

Lo huytén jorn, / ans del jorn de la plaça, 

les donareu / perquè’l juhí se faça. 

  

¶Los reverents / teòlech[s] de gran fama 

lo Sorio / y lo canonge Fira, 

de noble tronch / aquella noble rama,  

don  Fenollet, / que de virtuts s’enrama, 

vos jutgaran / sens passió y sens ira. 

E lo devot / qui traduix la vida 

farà stampar / totes les vostres obres, 
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perquè vejam / lo quant fon excellida 

y en actes grans / ab son espòs unida, 

mirant tal llum / d’ençesos canelobres. 

 

Levau-nos, donchs, / les benes de la vista 

mostrant-nos clar / que et quanta sit ista. 

 

 

 /[aij r]/ 

                           Vicent Ferrandis, brodador, a la joya; y guanyà. 

 
¶Velera nau / tallada’n bona luna 

que navegàs / per hora trenta milles, 

per embarcar / hi ser del tot comuna 

als peccadors, /qui per mortal fortuna 

estan llançats / en les desertes hilles. 

Obrà-us l’Etern / de fusta molt perfeta 

ab lo pertret / de la virtut divina, 

molt ampla dalt / hi baix al món estreta, 

tan gran, tan fort /tan bella y tan ben feta 

que no s’i féu / de crims bruta sentina. 

 

Tota us forrà / de tan perfetes llandes 

que no temés / d’infern los banchs de Flandes. 

 

¶Lo viure just, / molt sanct per execellència, 

fon l’arbre gran, / perfet, gros y molt recte, 

clavat ab claus / d’amor hi paciència, 

y ab cordes forts / de aspra penitència, 

lligat estret / pel divinal respecte. 

Gàbia fon / la corona tan plena 

de junchs marins / que’l cap vos travessaven, 

verge’xcellent / Catherina de Sena: 
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foren també / vostres braços l’antena 

que’n Jhesucrist / tostemps uberts estaven. 

 

Y aquell viu pa / sentelm ésser demostra 

que de l’altar / surtí’n la boca vostra. 

 

/[aij v]/ 

 

¶Venguda ja / de navegar la tanda, 

y éssent dins mar / varada molt segura, 

veles mostràs / de virginal orlanda 

quan fes de grat / al Rey etern comanda 

del rich tresor / de virginitat pura. 

Seguint a Déu / per vera tremuntana, 

l’enteniment / per brúxola demostre, 

y en estes mars, / per navegar més plana, 

mudà-us lo cor / la Bondat sobirana, 

pel batiport / de l’ubert costat vostre. 

 

La fe cremant / portàveu per llanterna, 

que s’ençengué / de l’alta llum eterna. 

  

Molts passatgers / malalts, mesells y pobres 

per no tenir / de què pagar lo nòlit, 

passàs de franch / sens ésser-vos manobres ; 

e si mancat / aguessen vostres obres, 

del trist infern / restaven tots en jòlit. 

De grans virtuts / anàveu ben armada  

ab mariners / cinch senys que us obehïen, 

hi per aquells / tan ben amarinada, 

que per través, / si us venia gropada, 

prest amaynant / les veles estreyien. 
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En pobres ports / sovint fèyeu escales 

descarregant / de vostres riques bales. 

 

/aiij [r]/ 

 
¶Gran temps tingués / marítima batalla 

ab los vasalls / de l’infernal cossari, 

mas puix tiràs / d’umilitat  l’astralla 

en tal perpleix, / a tots posàs sens falla, 

que’ls fes fogir / corrent lo vent contrari. 

Dos bells esquifs, / que mostren ser notori, 

vostres parents / seguint-vos navegaren, 

y als dos ensemps / fes tan gran adiutori, 

que, sens passar / les mars del Purgatori, 

en lo gran port / de Parahís entraren. 

 

Treballs passàs / volent estalviar-los, 

prenent lo pes / d’aquells per alleujar-los. 

 

¶Fon caritat /la xàrcia sançera 

ab què del tot / les veles se sostenen 

hi vostre sforç, / la proha verdadera, 

hi lo triquet, / mijana y civadera, 

molt clarament / per tres virtuts s’entenen. 

Lo timoner, / qui lo govern portava, 

l’Esperit Sanct  / era que us instruhïa, 

que’l pròsper vent, / puix tant en vós buffava, 

ab la virtut / per tals llochs vos posava, 

que us feya’nar / totstemps a bona via. 

 

Lo prohejar / hi ‘l rompre de les hones 

metia spant / ha totes les persones. 
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/[aiij v]/ 

 
Quant vós surgís / en lo gran port de glòria 

fes desparar / bonbardes de miracles, 

y aprés alçàs / banderes de victòria, 

puix, tostemps fent / la via meritòria, 

vos apartàs / dels mundanals obstacles. 

Surgís al peu / d’aquella molt gran torre 

hon vostre Spòs / pels sancts y àngels se lloha : 

y en vós d’Aquell / tan gran virtut concorre, 

que’l peccador, / qui prest ha vós recorre, 

prest li mostrau / de pietat la proha. 

 

Entre’ls seraphs / l’etern Déu vos hormeja, 

y ab tal hormeix / que vent may vos meneja. 

 

 

 

                      Narcís Vinyoles, a la joya. 

 
¶L’espill inmens // hon vos mirau, Senyora, 

de Jesucrist,// ab claus guarnit en fusta, 

nos mostra clar // que’n fos merexedora, 

com la virtut // del que’ns enamora 

pot en aquells // que ver’amor ajusta. 

En ell miràs, // beneyta la ymatge, 

que’ll Déu obrà // ab tan secret misteri; 

y ves tan bé // aquell perfet obratge 

que revelà // l’angelical misatge 

de tot lo món, // salut y refrigeri. 

 

Y com l’amant // en l’amat se transforma, 

y com roman // en ell la sua forma. 
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/aiiij [r]/ 

 
¶Luna de foc // tenia, y luna clara, 

on ver’amor // y caritat miràveu : 

la caritat, // la del foch vos declara, 

y en l’altra ves // l’amor d’aquella cara 

de qui vós tant // enamorada stàveu. 

Y aprés mirant // devotament la mostra 

del cors plaguat de tant cruels ferides, 

se imprimí / així ‘n l’ànima vostra 

fervent ardor, / tal que d’ella‘n la nostra 

se impremex / seguint-la nostres vides. 

 

¶Un voler sant, / un grat, un’amor neta, 

un’abtitut / de fer vida perfeta. 

 

¶Efectes tals / en estes dues lunes 

especula / lo vostre viu entendre, 

que pogué fer / les dos voluntats unes, 

unes en hu / y en dos axí comunes 

que per l’obrar / axí u podem compendre. 

Vostre sperit, // clavat en la creu nua, 

fon ab la carn // del just immaculada: 

sentís-lo com // l’os de l’os se desnua 

pels lochs dels claus, // anant ab la sanch sua 

la vostra sanch // en l’esperit mesclada. 

 

Los seus açots // prenent per disciplines, 

ses passions, // la corona d’espines. 

 

/[aiiij v]/ 
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¶Jesús, espill / tot enramat de liris 

portau, mostrant / l’odor dels sacrificis 

que vós li fes, / ab foguejants cautiris, 

al cor donant / martiri pels martiris, 

que’l Just rebé / per nostres maleficis. 

Tan bé prengués / per l’amarch gust de suja, 

l’aygua bevent / d’enpostemades benes 

contra’l ventrell, / que’n ben obrar s’enuja, 

donant en vós / de caritat la pluja 

que’l seu costat / decorre’n vostres venes. 

 

Esperit nou, / tenint perfet y recte 

y en lo cor fix, / del crucifix l’objecte. 

 

¶Ab tan fervent / devoció encesa 

rebent lo cors / de Jesús per miracle, 

l’òstia on // rebem la gran promesa, 

levant-se de / les mans on era mesa, 

en vós se mès / per digne tabernacle. 

Tal dignitat, / efecte tan amable, 

no’s diu ni’s sap // ni’s lig d’algú ni’s canta, 

Jesús plaguat, / fer-se comunicable, 

ab tals senyals/ d’amor inextimable 

comunicat / no’s diu a sant ni santa. 

 

Ni’s lig tanpoch / ni’s troba’n la hystòria 

de sent Franceh, / sant de tanta memòria. 

 

/[av r]/ 

 

Viure y morir / volgués religiosa, 

significats, / seguint del blanch y negre; 

per lo del blanch / fos casta, virtuosa, 
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la passió / de Jesús dolorosa; 

lo negre us feu / l’esperit trist, alegre. 

Allegre dich, / esent ab Ell unida 

per unió / de ver’amor que junta 

y ensemps fa star / unides mort y vida, 

y ensemps ferir / a dos d’una ferida, 

y en un instant // nafrar dos d’una punta. 

 

De Jesús, donchs, // les plagues si us pintaven, 

era mostrar // -lo com en vós estaven. 

 

¶Morint tots jorns // vixqués ab Aquell morta, 

que ’n creu morí // per vós y per nosaltres, 

ab Ell sentint // lo qu’Ell per tots comporta; 

y en lo comport // vostr’ànima’s deporta 

d’un deport dolç // que pasa tots los altres. 

Tota ’n Aquell, // que de tots vida era, 

en vós axí // fon tota sa fixura, 

com del sagell // roman fixa la cera, 

ni més ni menys // y d’aquella manera 

que’l figurat // dexà de sa figura. 

 

Tan gran honor // mèrits tan grans merexen, 

que ’n processó // les vergens vos seguexen.  

 

 

/[av v]/ 

                       Pere Martí, a la joya. 

 
¶Real ciutat // pel Rey etern fundada 

fos en est món, //oh verge Catherina!,                                                                      

tan altament // d’inmunitats dotada, 

que, si’s retrau // dins vós, resta guiada 
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de greus peccats // nostr’ànima mesquina. 

Los fonaments // de tan bells edificis 

foren de fe // més certa que lo veure:                                                                        

fets del pertret // d’aquells sancts exercicis,                                                              

qu’entremesclats // d’excelsos benificis 

pujaren tant, // que sols hi basta’l creure. 

Prengués lo nom // de la ciutat de Sena 

hon començàs // a sser de tants bens plena. 

 

¶Vogida ’ntorn // d’una ’xcellent muralla 

de fortitut, // en tot inexpugnable,                                                                              

hon totes nits // cremava l’ardent falla                                                                      

del ver juhí // d’on may perdés batalla 

que us fes la carn, // lo món ni lo diable. 

L’orde temprat // de vostre perfet viure 

ab gran concert // tengués tostemps per guarda, 

hi’ls actes justs, // que sancta us feyen viure, 

per torres grans, // mas la que us feu de lliure 

fon la virtut / prudent de sobreguarda.                                                                       

Y era lo vall / d’umilitat profunda 

d’aygua tot ple, / venguda del cel munda. 

/[avj r]/ 

¶Los bons jurats / qui la ciutat regien 

eren los dons /del sperit benigne, 

hi’ls pensaments, / que’n res may defallien, 

promptes verguers / qui felment los servien, 

hi la rahó, / governador insigne.                                                                                

Dins lo secret / de la freqüent memòria 

feyen l’ajust / en loch de real sala; 

y era’l consell / dispondre-us a la glòria, 
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ab molts afanys / pugnant per la victòria 

d’aquest món trist, / qui de tots jorns nos tala.                                                          

Hi’ls advocats / de bones consciències 

foren consells / de fer grans abstinències. 

 

¶Era la Seu / hi general Esglè[s]ya                                                                            

la caritat / envers Déu hi’l proysme; 

l’altar major / per tots hon missa’s deya                                                                    

zel temerós / qui recelar vos feya 

lo perill gran / del tenebrós abisme. 

Retaule bell / era’l Rey que’ns avida, 

a qui per tots / offerta fes dels mèrits                                                                         

ab tal recort / dels actes de sa vida, 

que procuràs  / victòria complida 

a moltes gents / de tots los seus demèrits. 

¶Hi vixqués vós /  per set anys hi molts dies 

sols ab lo cors / del Redemptor Messies. 

 

/[avj v]/ 

 

¶La voluntat // y en Déu perseverança 

fon campanar // hi’ls sancts desigs, campanes, 

que, fent hun so // de molt bella cordança, 

del goig etern // mostraven la sperança 

hi’l gran menyspreu // d’aquestes coses vanes. 

Hi l’escolà, // qui fort les aventava, 

era’l temor // de Déu ab reverència, 

hi’l repicar // ab que més incitava 

lo pur’amor, // hi corda’b que tocava 

lo recort gran // del qui’s sols per essència. 
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Relonge fi // en cada punt hi hora                                                                             

vos era’l seny // qui may fon de Déu fóra. 

¶De l’alt saber // hi general escola                                                                             

vos adornà // l’immensa lum eterna, 

puix, meritant // l’ insigne aureola,                                                                            

del pricadors // vençés vós tota sola 

a doctors molts // ab la virtut superna. 

Era’l rector // qui doctament regia, 

l’Esperit Sanct // movent la lengua vostra,                                                                

hi’l sots-rector, // qui tostemps asistia, 

era’l bon zel //que’l vostre cor tenia 

que s’aumentàs // tots jorns, la Sglè[s]ya nostra.                                                       

Mestres en arts // hi bachillers d’estima 

foren virtuts // posades en la cima.                                                                            

/[avij r]/ 

¶Fon l’espital // hon fes molt gran acapte                                                                  

la pietat // que tant mostràs als pobres, 

tan ben regit // y ab tan gentil recapte, 

que del mester // ja may tengué menys capte, 

ans augmentà // tostemps en pies obres.                                                                    

Solicitut // molt sancta hi molt pura 

serví tostemps // d’espitaler molt recte,                                                                     

compassió // de veure’ls en tristura                                                                            

fon baciner // ab tan diligent cura, 

que us acaptà // lo divinal aspecte.                                                                            

Hon trihumphau // en grau de tal deessa, 

que sols vos fall // lo nom d’apostolessa. 
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                      ¶Pere Sorivella, a la joia.                                                                 

¶Símbol perfet // de molt dolç’armonia, 

elet de veus, // compàs y regla fina, 

en lo món fos, // ab molta melodia, 

a Déu servint // en obres cada dia, 

verge ’xçellent, // de Çena Catherina. 

Ja us tengué fet // lo gran Mestre’n la spera 

ans que us tallàs // dels fusts nobles de Cena; 

y aprés bastí-us // ab molt suptil manera 

quant començàs // ab veu molt verdadera 

fer-li servirs // molt dignes sens esmena.                                                                   

Ell fon l’Obrer // y’l Mestre que us obrava, 

y’l qui us temprà // y’l Músich que us sonava. 

/[avij v]/ 

 

¶Tots los costats // vos féu sínbol molt digne 

de fusta fort, // segons tot vós contemple 

closa, que’l vent // de l’esperit maligne 

no y pogué ’ntrar, // per ser constant benigne 

tant, que us mostràs // de fermetat exemple. 

La tapa us féu //de fe closa y molt ferma, 

blanqua y egual, //que les virtuts avança, 

y lo betum, // que junt molt vos referma, 

fon caritat // cap Déu, que huy  us conferma, 

fos conjuntat // ab molt ferma sperança. 

Y los entorns // de talla’b riques mostres 

tingués obrats // de dignes actes vostres.                                                                   

¶Sinch roses grans // vos féu enmig molt belles 

molt excellents // y ricament obrades,                  
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ab grans primors // de moltes maravelles, 

que foren, sert, // les sinch plagues aquelles 

que us empremptà // en vós ben empremtades. 

Lo claviller // molt fort e clos teníeu 

enclavillat // de grans clavilles, dignes 

d’aquells punchons // d’espines que sentíeu 

del Redemptor : // que tant servir volíeu 

naffrant del cap // les vostres carns benignes.                                                            

Quant de Jhesús // rebés la gran corona 

que us coronà  // l’Etern que huy us corona. 

/[aviij r]/ 

¶Ab just livell  // les tecles sens discòrdia, 

símbol molt dolç // vos féu dignament fetes, 

que ’n vós obra // obrades ab concòrdia, 

les obres set // de gran misericòrdia, 

que vos obràs // en vida molt perfetes. 

D’umilitat // puix tant volgués mostrar-vos                                                               

simple y humil // en vostres dignes obres                                                                  

foren bemolls // volent semitornar-vos                                         

sonar tan baix // per més alt exalçar-vos,                                                                   

volent servir // humil, malalts y pobres.                                                                     

Tant humilment // les veus d’aquells formaren, 

que ’n lo més alt // de digne to us pujaren. 

 

¶Los martinets // que nit y jorn tocaven                                                                     

fent resonar // les cordes concordables, 

foren temor // y amor que us despertaven 

fer actes tals // qu’a Déu molt delitaven                                                                     

sens discordar // del tot gens variables. 

Fos encordat // aprés de cordes fines                                                                         
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del vostre cos // dels nirvis forts y venes 

y aprés tirat // passant moltes ruynes, 

passant destents // per valls y tristes mines 

tant quant vixqués // ab moltes altres penes.     

Fos endrapat // aprés d’un fort celici 

per fer callar // les agres veus del vici. 

/[aviij v]/                                                                                                                                                             

¶Les plomes forts //ab que ’n plomat estàveu, 

just egualment // sonant totes les cordes, 

foren los bons // costums que praticàveu 

y’ls pensaments // units que y concordaven 

tostemps que ’n res jamés foren discordes.                                                                

Carregadós // que ferm les cordes feyen 

fermes estar // damunt la tapa vostra, 

foren treballs // que tots passar vos veyen 

tant que molt clar // les cordes totes deyeu 

fines al to // que vostra vida’ns mostra. 

Tant que destint // sonàs y tan afable 

que fos a tots // y a Déu molt agradable. 

 

¶Contraris vents // jamés d’impaciènçia 

pogueren may // causar en vós destempre,                                                                

perquè us tengué //  la clau de paciència                                                                    

temprat tostemps // molt ferm per excellència 

en servir Déu // sens may mudar de tempre. 

Y aprés que molt // sonàs en esta vida 

tan fi de punt // fent actes de memòria, 

mirant-vos tal // l’Etern, que’ls morts avida, 

tan dolç, tan fi, // ab glòria complida, 

clos vos tancà // en l’alt regne de glòria. 
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Hon resonau // en l’alta vida’terna, 

entre’lls seraffs // cum laude sempiterna. 

/[aix r]/ 

                    Miquel Garcia, a la joya 

¶Fort y guarnit, /castell inexpugnable, 

vos demostràs, / senesa Catherina, 

que vostre clos / jamés l’inich mudable 

pogué minar, / puix tenguès favorable                                                                       

l’Etern Espòs, / les obres y doctrina.                                                                         

Pont levadís / la voluntat vos era,                                                                              

que serví sols / al Príncep, Espòs vostre;                                                                   

tres portes forts / de gran fe verdadera, 

de caritat // y esperança molt vera, 

ferma tostemps /ab Déu, redemptor nostre.                                                               

Ferrades fort / ab claus d’amor santíssim                                                                  

landes d’açer / de vostre vot puríssim. 

 

¶Ab torres set / fos ben fortificada, 

que fon l’obrar /de gran misericòrdia, 

puix que la fam / per vós fon sublevada                                                                    

dels pobres tots /y la set saciada                                                                               

de vostres mans /servint-los ab concòrdia. 

Los nuus vestís; / los malalts vesitàreu, 

per als catius / posàs vostra bestreta, 

als peregrins / sovint los albergàreu, 

als cossos morts / sepultura donàreu,                                                                         

tostemps mostrant / ésser per Déu eleta.                                                                   

No sols donàs / corporal adjutori, 

mas d’esperit  / remey consolatori. 
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/[aix v]/ 

¶Bonbardes tres, / de les torres cascuna,                                                                    

tenia’n sí / contra los set cossaris: 

benignitat /y umilitat en una, 

ab temor sant, / que supèrbia’lguna 

jamés entrà / tenint semblants contraris. 

Lo bon consell / en l’altra torre stava, 

ab franch donar / y almoyna sens tristícia, 

tostemps armats / per veure si’s mostrava                                                                

lo crim segon, / qu’entre’ls altres pugnava, 

trist y pervers, / ab armes d’avarícia.                                                                         

Virginitat, / castedat, sapiència, 

contra la carn / mostraren resistència. 

 

¶Silenci gran, / paciència pura, 

prepòsit ferm / tiraven contra ira; 

sobrietat, / discreció segura 

ab dejunar, / que’ls mèrits molt apura,                                                                       

feyen contrast / als colps que gola tira.                                                                      

Dilectio, // pietat y amor santa: 

eren pugnants // d’enveja la destrea; 

la fortitut, // deligència tanta, 

qu’és d’admirar, // y esforç prudent que spanta, 

feren fugir // les forçes de perea.                                                                                

Pòlvora y foch // lo cor nou encenia 

tan ardentment // que tots los destroïa. 

/b [j r]/ 
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¶Era sens par // la torre d’omenatge: 

l’enteniment // ab virtut gran e força, 

y los cinch senys // guardaven sens ultratge 

perquè nengú // pogués causar damnatge, 

en bé vellar // posaren gran reforça. 

Finestres cinch, // molt resplandents y clares, 

cinch plagues són // que tingués vós, insigne, 

per hon miràs // dels enemichs les cares, 

ab que sentís // dolors fent alimares, 

puix de tal do // l’Espòs vos feu ser digne.                                                                

Era l’alcayt // l’arbitre franch y noble, 

fel y leal,  // ab Déu tostemps immoble. 

 

¶Fon lo molí // la digne boca vostra, 

provisió, // la farina molt blanca 

d’aquell forment, // qu’és huy la vida nostra, 

del sagrat Cors // que’l prevere’ns amostra, 

lo qual rebés // larch temps dins vostra tanca. 

Esglèya fon // vostra clara memòria 

hon contemplàs // de Déu la carn humana, 

la passió // y la divina glòria; 

y sens tenir // alguna vanaglòria 

en lo parlar, // la lengua fon campana.                                                                       

Los vostres hulls // foren la gran sisterna 

ab que ploràs // la sanch del qui’ns governa. 

/[bj v]/ 

¶Per vall y mur, / sens tembre contramines, 

dels manaments / y articles fos munida 

ab los murons / d’aquelles pedres fines, 

entorn del cap / la corona d’espines 
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que Déu portà / quant vos salvà la vida. 

Y puix vençés / en aquest món la guerra, 

sempre restant / en tot la vençedora, 

bander’alçàs / vostr’ànima sens erra, 

la qual dexà  / lo cos así ’n la terra 

y entre’ls seraphs / l’infinit Déu adora.                                                                      

Hon triumphau, / puix fos perfeta sposa 

de l’etern Déu, / et pulchrior quam  rosa.       

                                                                                                                                  

   Andreu Pineda, notari, a la joya.                                                          

¶Gran temps aprés / que palma de victòria 

rebe ’n los cels / la verge Mare digna, 

l’etern Poder, / per dar pura memòria, 

féu en lo món / verger de tanta glòria, 

que del seu Fill / Sposa fon benigna. 

En fonaments / de virtuosa pasta 

obrà lo clos / de virginitat pura 

tot reparat / ab calç de virtut casta, 

hon de gran fe / la pedra fort s’engasta 

per conservar / la tànqua més segura.                                                                       

Vostre sanct cos, / senesa Catherina, 

fon lo verger / ab l’ànima divina. 

/bij [r]/ 

¶Gentil entorn / servàs ab una porta 

d’umilitat, / als vicis ben tancada, 

per hon lo Rey, / qui cels y món conforta, 

vent los delits / que tal virtut reporta, 

vos elegí / per filla y esposada. 
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Per noble dot / la summa Providència 

plantà dins vós / del Sanct Spirit gràcia, 

d’on los gesmís / de vostra gran prudència 

donaren flors / de tanta preminència 

que les pudors / vençés de la desgràcia.                                                                     

L’enteniment / ornà la digne tanqua                                                                          

ab rectitut, / que’n vós brotà molt franqua.                                                                

¶Ab l’infinit  / devoció molt ferma, 

rosers florits / dins vós foren, senyora, 

ab resistir / tan aspre, que us conferma 

en sanct sforç / la terra no gens herma, 

puix de la carn / restàreu vençedora. 

De pietat / mostràs fragants murteres 

donant murtons / que nostres vicis curen, 

temor ab Déu / y amor foren palmeres 

fructificants / les fruytes verdaderes 

de sancts desigs, / que’l viure més apuren.                                                                

sancta floris : / les flors contra’l dimoni 

ab Déu fermant / solemne matrimoni. 

/[bij v]/ 

¶Reals ciprers / brotant vera justícia 

per just livell / vos feren bella mostra 

ab lo lorer / del vot de pudicícia, 

que senyalàs / en tendra puerícia, 

servant de crims / illesa la carn vostra. 

La voluntat, / vestida d’esperança, 

fon l’ortolà / exempt de tots demèrits, 

qui, procurant / los arbres ab puxança, 

feu los empelts / de ferma confiança 

perquè pus prest / brotassen vostres mèrits.                                                              
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Y ab lo govern / del pa que vida’ns dóna 

vos sustentà / de grans virtuts corona. 

 

¶Divina font / ab l’aygua saludable 

per cinch grifons / reguà lo verger vostre 

quant produhís / per vostre cors loable 

aquell recort / del fruyt inextimable, 

en plagues cinch, / que són refugi nostre. 

Hi’l perfet Sol, / ab raigs de lum superna, 

tocà los fruyts / de vostres belles plantes 

tant, que’ls donà / dolçor quasi materna 

fent-vos fruyr / la sua faç eterna, 

d’on triumphau / florida’ntre les sanctes.                                                                 

Y ab lo dolç gust / del fruyts de vostres obres 

a Déu servís, / servint per Ell als pobres. 

 /biij [r]/ 

¶De caritat / alçàreu verda cima 

quant Déu y hom / tingués l’Espòs visible, 

y ab gran amor, / de l’arbre que’ns sublima, 

Ell tresplantà, / per grau de més estima, 

espines forts / en vostre cap sensible. 

Suavitat / dels fruyts de vostra vida 

prengué lo ram / d’amor tan sacratíssim 

y en tant voler / ab Déu restàs unida, 

que us feu gustar / la llet molt excellida 

del pur vexell // d’on Ell naixqué puríssim.                                                               

Hi’ls tarongers / de fortitut de pensa 

sempre servàs / ab virginal deffença. 

 

¶Arbre beneyt / cubert de bella scorça 
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tingués, cobrant / lo cor tostemps facunde, 

y sens aquell / poder d’inmença força 

vos pogué dar / salut, que molt reforça, 

jamés perdent / l’esforç de verge munde. 

Vengut lo temps / que’ls fruyts de vós, perfeta, 

ab gran sahó / obraven molts misteris, 

l’etern Spòs, / mostrant que fos eleta 

per a poblar / la divinal retreta, 

vostre sperit / plantà ’n los seus imperis.                                                                   

Al món dexàs / lo cors per sanct exemple, 

y entre’ls seraphs / vostr’ànima contemple.  

  /[biij v]/ 

      Jheroni Fabra, a la joya. 

¶En lo temps bell / de nostra primavera, 

essent lo món / fecunde per la gràcia, 

hi ja mostrant / la mostra verdadera 

de fulles, flors / e fruyta molt sançera, 

d’una virtut / sanant nostra desgràcia, 

plantà l’Immens / una molt fèrtil orta, 

que fóreu vós, / senesa Catherina, 
orta fragrant / ab odor que’ns deporta, 

orta que feu / un fruyt que molt importa, 

tenint lo ros /de gràcia divina. 

 

Plantà-us en temps / primer de vostra vida, 

puix que trobà / en vós sahò complida. 

 

¶Plantà-us en loch / molt alt y en alta cima, 

loch sens humor / de culpa detestable, 

hon devallà / lo ros de gran estima 
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celestial, / lo qual tant vos sublima 

que us fa verger / de vista delitable. 

Y axí volgué que fósseu vós molt plana, 

neta de carts / hi de mortals espines 

e sens l’ergull / de glòria mundana, 

d’on produhís / de vós fruyta molt sana, 

puix abundàs / del rech d’aygues divines. 

 

L’Esperit Sanct / fon l’ortolà molt destre 

en conrear, / puix és tostemps bon mestre. 

 

 /biiij [r]/ 

 

¶Tant conreà / la terra fèrtil vostra 

que us feu brotar / molts arbres grans e plantes, 

hun nardus baix / d’umilitat fent mostra 

y hun liri blanch, / lo qual pura us demostra, 

significant / les vostres virtuts tantes. 

E com lo sol / naturalment procura 

fertilitat / en est baix emisp[h]eri, 

axí miram / que vostra fe segura 

vos fecundà / ab sos raigs de lum pura, 

mostrant-vos clar, / d’aquella, l’alt misteri. 

 

Y ab semblant lum / bastàs en tals fruyts créixer, 

que’l rey Jesús / pogués veure y conéixer. 

 
¶Molts fruyts donar / vos feya la sperança, 

de caritat / tingués dos belles roses, 

amor de Déu, // ab gran perseverança, 

y als hòmens tots / amant sens fer mudança, 

puix nostre bé / està sols en tals coses. 

Hun taronger / mostràs fent sacrifici 
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de vostra carn, / passant molt aspre viure, 

per hon tractàs / ab Déu l’esposalici, 

y verdejant / huy en l’alt edifici, 

floriu vivint /d’aquell etern reviure. 

 

De tals esplets / sou tan remunerada 

que’n los alts cels / regnau huy coronada. 

 

/[biij v]/ 

 

¶Guardà molt bé // la divinal Potència 

que’n vostres fruyts / lo Plutò no fes tales, 

y ab lo socors // de la gran Providència 

desbaratà // del món la resistència 

y fes recolç // davall les sues ales. 

Guardà-us aprés // ab vetla molt discreta 

l’Esperit Sanct // regint l’arbitre vostre 

ab la rahó, // que us fon guia molt dreta 

molt dret guiant // vostra vida perfeta 

en sols servir // lo Bé sobiran nostre. 

 

Quatre virtuts // tingués als quatre cayres: 

les cardinals // contra’ls mortals desayres. 

 

¶Hi contemplant // l’Immens vostra bellea 

y’l gran concert, // lo qual en vós se veya, 

ab gran deport // collí ab gentillea 

la flor de lir, // que huy molt vos arrea 

de puritat, / segons canta la Sglè[s]ya. 

Y ab vós, content, // ab molt solemne festa 

solemnizà // les esposalles dignes 

dient: «Veniu // y feu de mí conquesta, 

puix vull cullir // de vostra gran floresta 
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los fruyts sagrats // de mèrits molt insignes». 

 

Vós, consentint // tantost a sa demanda, 

d’aquell rebés // d’esposa la garlanda. 

 

 /bv [r]/ 

 

¶Per confermar // ab vós tals esponsalles 
donà-us l’Espòs // en loch d’arres sa marqua, 

hi us empremptà, // per fites, sinch medalles, 

les naffres sinch, // que’n vós foren sinch falles, 

y en l’aspra creu // cinch marques del Monarca. 

Hi us tresplantà // en l’orta delitosa 

de Paraýs // ab un goig que us contenta, 

hon huy rebeu // compensa gloriosa 

del fruyt que fes, // gustant la preciosa 

fruyta del cel, // que l’Etern representa. 

 

Donchs, procurau //que de l’alta devesa 

lo fruyt gustem, // Catherina senesa. 

 

 

    Obra coronada a la honra de Pere Gomis, notari. 

¶Per a passar // d’aquest golf miserable,                                                                    

lo pelech gran //de la vida mesquina,    

vos, verge, nau // fos feta navegable, 

hon carregua // lo seu carrech amable 

d’exellent preu // la magestat divina. 

Y en l’esteller // volgués ser assentada 

sobre virtuts, // les quals vos ajudassen 

a navegar, // essent d’elles varada 
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de caritat // segurament sorrada, 

perquè, batent, // les hones no us [a]negassen.                                                         

Y feta fos // axí segura y bella, 

closa gentil // essent tostemps donzella. 

/[bv v]/ 

¶Y navegant // en aquest món tristíssim, 

los sancts tres vots // portàs-vos per agulla, 

y los amants // de cànem fes fortíssim 

a denotar // que vostre cos puríssim 

de ben obrar // prengué lo fruyt y fulla. 

Aquells set dons // de l’Espirit benigne 

eren, per sert, // los mariners d’aquella, 

y lo pilot, // lo vostre cor tan digne; 

féreu naucher // sanct Domingo insigne, 

lo qual seguís // ab molta maravella. 

Hi us envelàs // tota de blanch y negre 

ab l’estandart // del crucifix alegre. 

 

¶D’erbes y pa // y d’aygua frigidíssima 

vituallàs // a vós, nau sense vicis, 

sobre sarments // la vostra carn puríssima 

feya lo lit, / y de pedra duríssima 

era’l coxí, / y los lançols, cilicis. 

Y vostra carn, / essent tan delicada, 

la us açotàs / ab una fort cadena 

fins del cos sanct / la sanch demesiada 

baix als talons / la veyeu escampada, 

jamés cessàs / de dar-li mortal pena. 

Y axí, servant / del gran Naucher la vida. 

vos ormegàs / en glòria complida. 
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/[bvj r]/ 

¶Ab molta fe, / puix lo timó guiàveu, 

anant al port / de salut que’ns recrea, 

la roba’n mar / d’almoynes grans lançàveu 

y ab grans gemechs / a l’Immens suplicàveu: 

«Senyor», dient: / «cor mundum in me crea». 

D’on vos levà / Aquell per gran miracle, 

estant axí sens ell per alguns dies; 

vós ne posà / dins vos sanct tabernacle, 

un tan perfet, / que may vos fes obstacle 

per a seguir / de paraýs les vies. 

Y en lo costat, / restant tal ubertura, 

del figurat / sou excellent figura. 

 

¶Ja vellejant / per mar tan virtuosa, 

l’inich Sathan / vos féu cruel guerra, 

d’on vos trobà / d’armes molt abundosa 

que, batallant, / restàs victoriosa                                                                                

de la punyent / guarnalda coronada. 

Nau excellent, / remey d’esta fortuna, 

vos fon sentelm / Jesús, que us n’a salvada; 

la plenitut / de l’alta Verge, luna 

seguint tostemps / fos de les vérgens una 

que mereixqué / de Déu ser esposada.                                                                       

Hi fon l’anell / d’aquest sposalici 

Ell donador,  / donant se ’n sacrifici. 

/[bvj v]/ 

¶Aquell rich preu // en lo mont de Calvari 

guanyà Jesús // rement les morts humanes; 

vós, sanct veixell, // fos digne de portar i 
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a Ell mateix, // volent en vós dexar i 

les nafres greus // que fan les nostres sanes. 

Vent los dolors // que ’n Ell vós, sancta, veyeu, 

donà-us a Sí // per ceptre de victòria, 

y en més alt grau, // estant més baixa, seyeu 

tota humil, // portant a qui sols creyeu, 

lo qual teniu // en la mà per memòria. 

Per navegar // en esta mar sens calma 

vos fonch // l’Immens victoriosa palma. 

 

Per la gran pau // que’n la Sglésia sancta, 

sancta portàs // del Sanct Esperit plena, 

guerra’n l’infern // mogués cruel y tanta, 

que’l gran estol // de Lucifer s’espanta 

vent-vos nau tal, // Catherina de Sena. 

Sense lo treu, // migana ni bonetes, 

entrant al port // y terme de la vida, 

vies deixant // del sant viatge fetes, 

en Parahís // ab ànchores perfetes 

y ormegs segurs // restàs sancta surgida. 

 

Descarregant // allí les santes bales 

c’así portàs // per estes ones males. 

/[bvj r]/ 

¶ Dels richs tresors // del gran entendre                                                                     

los qui teniu // molt que despendre.                                                                           

O grans poetes! , 

pel món resonen les trompetes 

de vostra fama, 

tot l’univers granment s’enrama 
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de vostres obres, 

mentres entesos y manobres, 

per a obrar 

l’estil galant del bell parlar 

y bell escriure,                                                                                                            

ab ales grans vola de lliure                                                                                         

vostre saber                                                                                                                

puix no és vassall ni presoner 

de ignorància, 

són torres forts de gran constància 

y de virtud; 

davant vosaltres està mut                                                                                           

lo ignorant,                                                                                                                 

que us va mordent y rossegant                                                                                   

ab gran enveja; 

espills sou clars hon cosa leja 

no’s pot mirar; 

trobadors grans per a trobar 

moltes honors, 

premis, estimes y favors,                                                                                            

lahor y glòria                                                                                                             

fent enrequir vostra memòria                                                                                    

dels actes vostres,                                                                                                       

d’on poden traure                                                                                                      

perfetes obres per a plaure                                                                                         

a quants les vejen .                                                                                                     

¶Lums que de nit // les tenebres bandejen, 

lançant los raigs // de gran intelligència, 

veleres naus // que’n segur port s’ormejen, 

preclares fonts // qui tots los vicis denejen, 

aygues brollant // de dolça eloquència, 

¿qui pot medir // la tan gran excellència? 
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De tal sciència, 

¿qui pot mirar 

tan alt trobar 

hon no y ha faltes 

o bells esmalts 

sense deffalts? 

Qui jutjarà // sentencies tan altes? 

Donat haveu // bandeig y gran exili 

als oradors, // Ovidi y a Virgili. 

Cascú de tots és un navili 

/[bvj v]/ 

amarinat 

y de lahors molt carregat 

d’aquesta sancta, 

que de virtuts lo món amanta 

hi’l fa molt noble. 

Pels mèrits seus granment lo poble                                                                            

la deu lohar 

y excelsament magnificar 

ab molta gana, 

puix és del tot sonant campana 

tan gran, tan rica, 

que’l peccador qui la repica 

legint sa vida, 

si bé la escolta sens fallida, 

ab contrit cor 

sent[i]rà que’l so tot és de plor 

y penitència, 

per hon a tots ab diligentia 

felment desperta 

perquè façam la via certa 

al pus alt cel. 
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En nit d’errors, luent estel, 

clar sol y luna, 

nau que jamés sentí fortuna 

de mortal vici, 

casa molt noble y edifici 

de virtuts plena, 

senta Catherina de Sena 

digna d’onor, 

que les dolors del Redemptor 

li foren dagues 

ab que’mpremptà d’Aquell les plagues 

en lo seu cors. 

La pobretat per grans tresors 

volgué’legir. 

No tingué lit per a dormir 

sinó la terra; 

tot los seus béns y la desferra 

donava’ls pobres: 

lànties són y canelobres 

d’aquella’ls actes 

ab què miram los cruels tractes 

de l’adversari, 

de nostres ànimes cossari, 

gran enemich. 

Nostre spirit serà molt rich 

si contemplam 

la gran fretura, set y fam 

que sofferí. 

Del pa del cel ella’s nodrí 

hi’s governava; 

altres viandes no menjava 

dos o tres dies; 

dels àngels sancts, les melodies 
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sovint hoya; 

aygues de plor tostemps corria 

la sua vista 

en soledat, ab dolor trista, 

planyent los mals, 

la passió y penes mortals 

del rey Jesús; 

en foch d’amor estava fus 

tant lo seu cor, 

que’l crucifix era’l tresor 

/[bvij r]/ 

que la’nrequia;                                                                                                          

pensant en Ell tant s’amagria 

lo seu cor pur, 

que’nvés lo món se feu tan dur 

com una roca, 

que de crim, culpa gran ni poca 

forat no y féu, 

puix esperava del gran Déu 

l’etern repòs. 

 

¶Del més alt cel / vingué l’etern Espòs 

per esposar / a ella, verge sposa, 

rosant, ploent / de gràcies tal ros, 

que romangué / fragrant y fresca rosa. 

Com se partí / y d’ella no fon vist, 

aygues d’umor / corrien de sa vista; 

tornava prest / perquè lo cor tan trist 

fes alegrar / dexant la pena trista. 

O dignitat que atart fon vista 

en altra sancta! 
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Maravellat, lo món s’espanta 

d’un tan gran acte, 

que’l Rey dels reys fermàs contracte                                                                         

d’espo[n]salici 

ab esta sancta, que’l celici 

la carn vestia 

ab que tan granment ennoblia 

ha sa persona, 

portant al cap una corona 

de junchs marins, 

que pels mortals y humans juhins 

nos dexa’ntendre 

la greu dolor vent-li offendre 

lo cap sagrat, 

que’n tantes parts era naffrat, 

la sanch corrent, 

que fins en terra tan greument 

tal rastre feya, 

que ja del tot la gent se creya 

finís son viure. 

¿Qui porà dir ni menys escriure 

d’ella sens falla, 

vent que tingué tan gran batalla 

ab lo diable, 

y ab lo trist món tan variable 

y ab la carn sua, 

que, despullant-se, tota nua,                                                                                       

ab forts açots                                                                                                             

en lo seu cos feya tals clots 

y tals ferides, 

que bé mostrava pendre mides 

ab les mans sues 

perquè’l gran Sastre sense rues 
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li fes vestir 

tan bell, tan just, y tan polit 

com merexia 

y com a ella pertanyia? 

/[bvij v]/  

O gran lahor!, 

que parexent-li’l Redemptor 

algunes hores, 

ensemps ab ella deya hores 

y salmejava, 

y Ell, Déu y Hom, a Ell pregava 

ensemps ab ella. 

O cosa de gran maravella 

y transcendent! 

O privilegi excellent 

y excels misteri 

que pujen dalt fins en l’imperi 

tan grans lahors! 

Mas, puix an dit los trobadors: 

«lo que’ns dexam 

ab molt plaher vos declaraz», 

nostre juhí, 

seguint aquell perfet camí 

de la justícia, 

puix passió, hoy ni cobdícia 

no’ns an fet nosa, 

mas sols vos vull dir una cosa: 

que’l reverent 

amich, parent ni conexent 

no l’importuna, 

sols li ha fet córrer fortuna 

son companyó,                                                                                                           
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volent-li fer del just timó 

dar a través, 

importunant hadés hadés 

la reverència, 

dient-li ab impaciència: 

«O, corpus mei! , 

digau, magister, fidem Dei, 

¿qui pot guanyar 

su mon amich, que’n lo trobar 

és un ropero, 

que’n loch de flochs porta’l sombrero 

fassit de cobles? 

Tan fines són com or de dobles 

y açò és clar. 

Guardau, magister, que’n jutjar 

no us embaraçen 

aquexos altres ni us enlaçen, 

car cert vos dich 

que si no guanya mon amich 

d’aquesta volta, 

yo us posaré tan gran rebolta 

ab tots los frares 

que los compares ni comares 

no us hi valdran. 

Com no fareu com altres fan 

que’l costat presten 

als prechs d’algú que molt requesten. 

D’on tan constret 

al reverent en tal estret 

posat l’avia, 

que, d’alterat, la letania 

li feu cantar, 

pregant a Déu que delliurar 
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d’ell lo volgués. 

Donchs del c[a]nonge1 que así és 

res no’n direm; 

de prechs tan fart és en l’estrez 

/[bviij r]/ 

qu’és maravella. 

Y açò per l’art y la gabella 

de Na Johana, 

qu’és una dona que li mana 

tota sa casa. 

Hi per ésser dona molt rasa                                                                                        

començà dir, 

ab la veu baixa, ab un sospir: 

”Senyor cononge, 

que de virtuts sou un relonge 

molt concertat, 

puix yo us he huy aparellat 

tan bon dinar, 

feu que lo pris puga guanyar 

mon car nebot, 

puix que tan alt y ab tan gran bot 

ses cobles munten 

y sobre’ls altres tant remunten, 

car tothom diu: 

¡com entricat, com troba viu, 

com de galant, 

com excellent, com elegant, 

com desimbolt, 

no porta traves, ans va solt 

lo seu trobar! 

 
1 “Cononge” en el tex orginal. 
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Pendre vullau en lo jutjar 

per assessor 

lo qui’l passat pris ab amor 

també jutjà 

y lo juhí tan bell portà 

a mon plaer. 

No’n tinch recort, so de parer 

que fon Gaçull, 

lo qual, tot ab son mig hull 

tant veig que y veu; 

ab tres parells d’ulls més veureu, 

yo crech, vosaltres, 

puix no són tèrbols con los altres 

sinó molt clars. 

Coz no mirau los bells pilars 

dels dignes vessos, 

bells y distints, clars, no revessos 

per maravella! 

Hoyu-me, donchs, y esta querella 

de vós impetre”. 

Respòs-la “vós no és d’admetre                                                                                

semblant demanda”. 

Y quant vingué a ella tanda 

per a parlar: 

«Senyor, deveu-vos recordar                                                                                     

de tants servicis 

y de tans dignes beneficis 

que us fiu ahir». 

Y lo canonge a ’nfellonir 

se començà 

e dix: «yo compraré una sclava 

esta semmana 
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perquè jamés vós, Na Johana, 

me fatigueu. 

Hi com de tot lo que voleu 

vos tinch de plaure, 

des d’ara us dich que us podeu raure 

tals fantasies». 

Tals y tan grans malenconies 

/[biij v]/ 

entr’ells corrien 

que par que la casa volien 

posar a fons. 

Y amenaçant-la en ses rahons 

que de sa casa 

la lançaria y que’s das brasa 

sens moltes noves, 

y aprés d’aver contres y proves 

ab ell tengudes 

y les favo[r]s ab ell perdudes, 

res no parlava, 

ni menys resposta li tornava 

del sobredit. 

Y a mi, senyors, que m’a seguit, 

callar no’s deu. 

Passez-ne tots los tres arreu 

puix és rahó 

que tots façam confessió 

vera y entegra. 

¿Qui porà dir la tanta brega 

y’l gran combat 

que’ls prechs tan grans me an donat 

de ma muller 

perquè yo fes al seu plaer? 
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Deya: «Senyor, 

hi feu que sia’l guanyador, 

per qui yo us pregue, 

feu que les veles prest desplegue 

la vella nau, 

prech-vos, Senyor, no la façau 

donar a l’orça 

perquè del ver cami no torça, 

puix tant velera 

la veu anar en tal manera 

salda y segura, 

ab gran concert, orde y mesura, 

sens encontrar 

en los esculls forts del trobar. 

Quant bé la mire 

ha qui’m presenta, yo sospire 

d’amor divina, 

vent que no té bruta centina 

de mortal vici; 

avent de nau fet l’exercici, 

ben entoldada, 

[tan ben]2 regida y governada 

per excellència, 

feu-la surgir ab diligència 

en segur port. 

Feu-li del pris haver deport 

puix que’l merita, 

avent tan bella obra escrita, 

perquè la dona 

tot lo que vol, segons se sona, 

tot ho vol Déu. 

Com no’n parlau, res no’m dieu 

 
2 Figura com “També” en el text original. 
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al que yo us dich, 

al cor me dau un gran pecich 

com tal vos veig. 

Feu-ne ab los altres lo coteig 

en pedra fina 

y veureu lo quant s’enpina 

y quant avança 

en lo quirat ab gran puxança. 

/[bix r]/ 

Feu-me merçé». 

Yo responguí: «no lo faré 

esso, senyora, 

porque no seáys causadora 

de injusticia». 

Prest respongué ab gran malícia: 

«Per esta creu, 

que de tres dies no’m veureu 

ab vós en taula, 

y no u tingau açò per faula 

ni per rondalla». 

Mas yo, que viu que la baralla 

ja s’encenia, 

díxele: «Senyora mía,                                                                                               

no us ensanéys, 

que us doy mi fe que quedaréys 

de mí contenta». 

 

Mirau, senyors, quant gran empenta 

podíem rebre, 

mas nostra pensa may concebre 

pogué prechs tals                                                                                                       

sinó anar tostemps eguals 
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per just parer, 

mirant al Rey justicier, 

de virtuts pont, 

d’on de justícia la font 

naix y emana. 

Vist lo libell lo que demana 

e que requir, 

vist de cascú lo procehir 

y los vocables, 

vist los estils tan agradables 

plens d’eloqüència, 

ab gran temor de la sentència, 

gosam fer mostra. 

 

 

¶Mas puix tenim / davant la vista nostra 

aquella lum / que’ls cels tots illumina, 

y avent ja vist / cascuna obra vostra, 

y vist també / la que millor se mostra, 

en est parer / nostre juhí camina: 

Que, puix en dir / y en bell estil avança 

als altres tots, / portant gran milloria, 

en lo jutgar / tenint egual balança, 

jutjam lo pris / que de Ferrandis sia.  
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