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Capítol primer del segon tractat d’aquest libre, hon1 se tracta dels sants àngels2 e de3 

lur orde reverent;4 e primerament se diu a[J14ra]cí què [H24ra] és orde e jerarchia, e 

les jerarchies quants56 órdens han sots7 si,8 ne per quina manera. 

 

 [B23v, G24rb] Ara havem a veure del segon tractat d’aquest libre, qui ensenya lurs 

órdens quins són ne quants, ne lurs oficis e jerarchies. E deus ací saber que en la ordinació 

d’estes9 santes jerarchies los doctors han parlat diversament, per què yo he deliberat seguir10 

monsenyor sent Dihonís, axí con aquel qui és principal en esta matèria e qui féu lo11 Libre de 

les12 angelicals13 jerarchies, e qui14 apar que degués saber esta matèria mils15 que tots los 

altres. [G24va] E majorment com ell mateix diga en aquel libre que a nengú no cal duptar res 

que ell diga aquí,16 com tot ço que aquí és ell haja haüd de17 boca d’aquell [H24rb] qui18 

personalment ho véu tot, ço és de sent Pau,19 qui en esta vida present vivent fon arrapat fins 

al terç [A17v] cel, del qual ell20 estech especial dexeble. 

E deus ací saber, primerament,21 que jerrarchia22 vol aytant dir com sant principat23 o24 

sant regiment; segonament, deus ací notar que25 cascuna jerarchia26 ha [J14rb] tres órdens27 

                                                 
1 hon] con B 
2 dels sants àngels] om. J  
3 e de] de AGH del J 
4 reverent] reue{n>r}ent corr. A 
5 quants] quantes BH 
6 jerarchia, e les jerarchies quants] ierarxias e ierarxia quantes G 
7 Han sots] son sots A ha sots G  son ho han sots H 
8 si] om. H 
9 d’estes] de las G 
10 seguir] segujnt B 
11 lo] om. G 
12 de les] dels A 
13 angelicals] angel{i}cals post corr. J 
14 e qui] quj A e aquí B  E aqui G  {a}qui exp. J  
15 mils] ja mils B 
16 en aquell libre que a nengú no cal duptar res que ell diga aquí] om. J  
17 de] de la B 
18 qui] qui per J 
19 Sant Pau] sent iohan G 
20 ell] om. G 
21 primerament] om. J  primerament que G 
22 jerrarchia] jerra{r}chia interl. A 
23 principat] principal G 
24 o] e G 
25 que] que en BGH 
26 jerarchia] om. J 
27 órdens] hondens A 
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de sants àngels;28 terçament, deus notar que29 cascun orde pren nom30 de la dignitat en la31 

qual ha excés e preheminència sobre [B24r] l’orde32 qui li és jusà e pus prop. Açò 

presupposat,33 deus ací saber que tot l’estament angelical és partit per tres principats34 

principals, qui són35 major, mijà36 e menor.37 

 La primera jerarchia contén aquests tres órdens, ço és seraphín, cherubim38 e trons. La 

segona contén39 [H24va] dominacions, principats e potestats. La terça contén40 virtuts, 

archàngels e àngels. E són axí41 aquests [G24vb] ordenats a manera que42 són ordenats los 

servidors d’un gran rey o príncep,43 car aquí veuràs que alguns són entesos servidors en ço 

qui·s fa engir44 la persona del príncep (axí com són camarlenchs, consellers, secretaris45 e 

assessors), e quaix46 semblants són los àngels de la primera jerarchia. Altres n’i ha que han a 

entendre en lo regiment del regne47 en comú (axí con són los mestres de la48 cavalleria e 

almirals de la mar e los jutges49 e consellers de la real audiència),  e axí són los sants50 àngels 

de la segona jerarchia. Los terços51 són aquells qui són diputats a regiment [J14va] de certa52 

província o part del regne [H24vb] o53 d’alguna ciutat ho vila, e aytals són54 los sants55 

àngels de la terça jerarchia. [B24v] 

 

                                                 
28 de sants àngels] dangels BGJ  om. H 
29 que] que en G 
30 nom] orde del n. G 
31 la] lo B 
32 l’orde] los orde A 
33 presupposat] presupperat ? J 
34 principats] parts J 
35 són] es A 
36 mijà] e mija B 
37 menor] menors B 
38 seraphín, cherubim] serafins e xerubins B seraphins cherubins G  cherubins seraphins J 
39 segona] s. orda B 
40 terça] t. orda B 
41 axí] om. GJ 
42 que] com G 
43 o príncep] o de .j. gran princep G 
44 engir] en regir B 
45 secretaris] secrets G  e s. H 
46 quaix] quare A e quasi H 
47 del regne] del regiment G  
48 de la] de B 
49 los jutges] els cavallers  G 
50 sants] om. BGH 
51 Los terços] los corsos B 
52 certa] la certa G  terra H  
53 o] axicom G 
54 són] sos AJ 
55 sants] om. BGH 



4 
 

 

Capítol segon56, qui parla dels serraphins, qui són lo primer orde de la primera 

jherarchia. 

 

Retornant, donchs,57 al cap primer d’aquests sants órdens, deus58 saber que lo primer orde de 

la primera jerarchia és appellat serraphín,59 qui és [G25ra] enterpretat ‘plenitut de amor’, car 

a[A18r]quests sants60 amen Déu sobre tots los altres qui són en paradís, e61 per tal són a Déu 

pus acostats e posats pus alt.62 Car, com diu sent Agostí, lo pes63 de l’amor e la granea64 

mesura la65 valor de la persona, e qui més haurà ací66 amat Déu, aquel serà en paradís a Déu 

pus car e a Ell pus acostat. E com aquests sants serraphins sien aytals, per tal són los majors 

sants67 àngels de68 paradís e pus [H25ra] alts en dignitat e en glòria. Aquests69 són tart70 

tramesos baix a nós, car totstemps són encesos71 en contemplació de la amor del sobiran 

príncep. 

 Diu ací Basilius, en la Omelia dels àngels: «O, vosaltres, grans clergues, attenets ací no 

us engan72 vostre73 saber, car en [J14vb] paraýs l’amor hi és74 pus alta, e pus75 lo ignorant76 

ne77 va davant78 lo scient, si79 ha amat Déu més que aquel».80 E sent Agostí,81 en un seu82 

                                                 
56 segon] segen J 
57 Retornant, donchs] E tornat doncs H Retornant GJ 
58 deus] deu J 
59 serraphín] {plenitud} seraphin del. J  
60 sants] om. BGHJ 
61 e] om. J 
62 e posats pus alt] e p. pus alts G  om. J  
63 lo pes] pes A 
64  granea] g. e G 
65 la] e la GH 
66 ací] aqui J  
67 sants] om. BGHJ 
68 de] en BJ 
69 Aquests] Apres B 
70 tart] atart J 
71 encesos] entesos G 
72 engan] en gran A 
73 vostre] lo v. G   
74 és] interl. H  
75 pus] om. BHJ  al G 
76 ignorant] jgnoscent B 
77 va] ne va J 
78  va davant] vedant G 
79si] e si G 
80aquel] angel G 
81Agostí ] Gregori H 
82en un seu] dju en .j. B 



5 
 

sermó,83 diu84 axí: «Guardats com nos va,85 com86 pescadors e sabatés87 e simples pagesos 

regnen en les altees de paradís, e nós, ab nostra mala sciència, anam-nos-en en88 infern.» E 

sent Gerònim,89 en90 una [G25rb] omelia sua:9192 «Attén93 misteri secret e amagat94 del regne 

de Déu, car la sciència95 que nostre [B25r] Senyor Déu96 nos ha dada per fer-ne97 escala a 

pugar98 [H25rb] al regne de99 paraýs, conexent e sabent la sua volentat e les altres coses 

necessàries a la nostra salvació, vets que·ns és feyta, per nostra colpa gran e supèrbia,100 

escala101 qui·ns aporta a infern102. Car no pens que menys gens103 pugen104 en paraýs que105 

scients, ne més se’n dampnen106 ne pus pregon107 que mals letrats». 

 Ítem, Alvarus, en la Suma de Planctu Ecclesie:108 «Null temps viu gran clergue109 hom 

humil ne pascient,110 ne amant penitència111 ne molt a112 Déu ne a113 les sues coses,114 car 

quaix tots los encegua supèrbia e presumpció.115 Per què no és maravella si a scàndel lur116 

                                                 
83 sermó] in mg. A 
84 diu] om. B 
85 guardats com nos va] g. com uos ua B guardats uos com uos ua H 
86 com] car AGH 
87 e sabatés] e sabents B  
88 en] en lo H 
89 Gerònim] g. dju B 
90 en] diu en H 
91 omelia sua] sua homelia J 
92 sua] sua diu axi J 
93 Attén] actec J 
94 secret e amagat] s. e a. e amegat B 
95 del regne de Déu car la sciencia] om. G   
96 Déu] om. GHJ  
97 per fer-ne] per en J   
98 a pugar] e pugar B per pujar H 
99 a pugar al regne de] a pugar ne en GJ  ||  al regne de] en H  ||  de] em B 
100 E superbia] e per superbia G 
101 escala] qui es scala G 
102 qui·ns aporta] qui aporta J 
103 gens] cresens B 
104 pugen] puig J 
105 que] que de H 
106 dampnen] dupten B 
107 ne pus pregon] om. B  
108 Ecclesie] e. diu axí HJ 
109 gran clergue] null clergue G 
110 ne] ne pascient J 
111 ne amant penitencia] ne amant encara penitencia G 
112 a] am J 
113 a] en B  en G 
114 sues coses] s. obres B   
115 supèrbia e presumpció] luxuria s. e p. A 
116 a scàndel lur] om. H 
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Jhesucrist no elegí aytals mas117 simples [J15ra] ignorants118 e hòmens menyspreats per lo 

món [A18v] e per los fills de la vanitat d’aquesta vida.» [H25va] 

 Ítem, Ysach, en les sues Contemplacions, diu axí119: «¿Qui hanc120 véu gran121 clergue 

homil ne hom celestial ne amant molt a Déu? Cert, no yo.122 Emperò en paradís la amor hi123 

regna e los124 serraphins sobre tots los altres han amat125 lur creador».126 

 Ítem, Cesarius, [G25va] in Omelia omnium sanctorum,127 diu axí: «O, humana128 

natura, guarda la tua dignitat, car a tu és atorgat encara en esta129 vida130 a pujar en lo gloriós 

offici dels sanctifficats seraphs de paradís, qui tots són encessos131 en la bonea, noblea, 

liberalitat,132 [B25v] justícia e virtut e dolçor133 e magnificència del seu134 creador. Tots en 

aquell135 se arrapen136 e·s sospenen137 e s’enbracen e s’inflamen tots temps. ¡O, sobresalta 

vi[H25vb]da! ¡O,138 gloriosa occupació!139 ¡O, dolçor divina trespassant140 tot lur e nostre 

enteniment!141 ¡E no·m142 leixs axí dolorosament e vergonyosa passar esta mala e143 

present144 vida,145 que a vegades no·m146 dons a sentir hun poch d’aquel gloriós147 convit! ¡O, 

                                                 
117 mas] mals B 
118 ignorants] e i. J 
119 diu així] om. ABG  diu H 
120 hanc] om. AB 
121 gran] .j. gran B 
122 molt a Déu] per lo deu A 
123 hi] om. B 
124 los] om. J 
125 amat] anat A 
126serraphins sobre tots los altres han amat lur creador] serafins sobra tots los altres uolen car sobra 
tots los altres an amat lur creador BH   
127 in Omelia omnium sanctorum] enla omelja de tots sants B 
128 O, humana] humana J 
129 esta] e. present J 
130 vida] v. estar e J  
131 encesos] entesos G 
132 bonea, noblea] bone B  ||  liberalitat] libertat A 
133 e dolçor] om. A  dolçor G 
134 seu] om. B  
135 aquell] aquels BGH 
136 se arrapen] se atenyen G 
137 sospenen] sospenen es sostenen A sesperen G 
138 O] e BG 
139 occupació] cooperacio G 
140 trespassant] transportant G 
141 enteniment] sentiment B  
142 no·m] nons G 
143 e] om. G 
144 present] p{r}esent interl. J 
145 present vida] mala e p. v. J 
146 no·m] nons G 
147 gloriós] g. dols B 
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Senyor, e com és benauÿrat aquel148 lo qual a aquest sant ofici149 appelles!150 ¡O, Senyor, e 

com és ja tot151 angelical152 dins la carn humana! ¡O, Senyor, e qui pot estimar [J15rb] quanta 

és la dignitat d’aquel que tu as pujat en aquest grau e qui·s spera153 a154 acompanyar los sants 

seraphins en glòria en aquesta mateixa santa obra! ¡O, enganats fills de Adam, ans cert és 

pus155156 ver que sóts fills de157 terra, ¿e158 qui us ha enclinats de totstemps en est món amar 

la mort e159 fugir a la vida e160 dissipar-vos161 tots en los presents treballs, qui [H26ra] no us 

lexen una hora reposar? ¡O, encegats e indureïts! ¡O, sobres162miserables, levats alt lo cap e 

contemplats lo cel, car aquí és la vostra heretat, e no és163 ací! Pensats quin convit oblidats no 

volent164 levar vostres coratges ne aquells inflamar en la amor del vostre165 creador, qui sol 

merex ésser amat. [B26r] E trobaríets166 en ell ricors, tresors,167 amors,168 [A19r] delits e169 

plaers passant tot vostre170 enteniment. E a171 aquests béns nos172 apella173 ell tot jorn, dient: 

«Venits a mi, vosaltres qui treballats,174 e yo confortar-vos-he». Mas no és175 qui l’hoya, car 

amats més la mort que la vida e·l treball més que·l repòs e lo enuig més que·l delit, per què 

us cové176 de totstemps177 haver178 açí dolors, e ab estes dolors procurars-vos179 les eternals 

dolors qui us han a turmentar180 in secula seculorum»181. 

                                                 
148 aquel] aaquel B 
149 ofici] {ofici} ofici del. B 
150 apelles] apparellat G  appellers H 
151 ja tot] tot GHJ 
152 tot angelical] glorios e angelical G 
153 e qui·s spera] e sespera J 
154 a] da BGH 
155 és pus] e pus BH  
156 e pus] om.  J  
157 de] de la B 
158 e] om. G 
159 fugir] e f. BG 
160 vida] v. e GJ 
161 vos] nos H 
162 sobresmiserables] miserables A 
163 és] om. H  
164 volent] uolets B 
165 vostre] nostre J 
166 trobaríets] trobarets BJ  trobaras G trobaries H 
167 tresors] e t. B 
168 amors] amors encesos B 
169 e] om. AGH 
170 vostre] om. A || tot vostre] nostre G 
171 A] E a J 
172 nos] uos B 
173 apella] apelan B  aparella G 
174 trebalats] treb{}alats post corr. A 
175 és] us B 
176 per què us cové] per quin cove H 
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 Legim del sant abat Evargrius [H26rb] que, despuix que un jorn [J15va] estech arrapat 

en lo goyg de paraýs, totstemps182 fahia oració especial ab dijunis183 e altres ofer[G26ra]tes184 

als sants seraphs de paradís, que suplicassen a nostre senyor Déu per ell que·l volgués 

lunyar185 dels trebals d’esta vida, e así lo186 ajustàs tot ab la contemplació lur187 celestial e 

sentís188 queucom d’aquella delitosa e gloriosa amor divinal en la qual189 ells són totstemps 

arrapats.190 E aparech-li un sant191 àngel, que li dix: «Per tal com as demanada cosa tan 

special,192 ab193 gran oració e suplicació e ab194 gran continuació de temps, vet195 que los 

sants seraphs de paraýs t’o han impetrat.196 Emperò que·t197 guarts que d’aquí avant198 no 

prenes ne cerques consolacions temporals ne del món». E199 de present lo dit sant200 se’n pujà 

en lo desert,201 lunyant-se [H26va] dels hòmens e202 del món. E aquí estech levat en glòria de 

contemplació, en tant excés fins a la fi de sa [B26v] vida,203 que més apparia àngel que hom. 

E dix, ans de sa mort, a·lguns aytals paraules: que si los hòmens sabien què és contemplar en 

la amor204 d’aquel eternal Senyor e205 sobresbenuhyrat Déu, e quant lo gloriós206 senyor és 

voluntari a fer [J15vb] aquesta gràcia als hòmens si la volien207 aver ne cercar, no ha hom en 

                                                                                                                                         
177 temps] jorns B 
178 haver] om. A 
179 procurar-vos] procurats vos GHJ 
180 a turmentar] turmentant B 
181seculorum] seculorum amen G 
182 temps] dies B 
183 ab dijunis] om. B 
184 ofertes] oferenes J 
185 lunyar] Lliurar H 
186 lo] los BG 
187 lur] om. H 
188 sentís] sentir ABH sent G 
189 en la qual] in mg. H 
190 arrapats] atrobats B 
191 sant] om. BGHJ 
192 special] {spl} espesial B spiritual GH  special J 
193 ab] ab tan J 
194 oració e suplicació e ab] om. G 
195 vet] om. H   
196 impetrat] emperat G  i. ço que has demanat J 
197 que·t] que B 
198 que d’aquí avant] daquí avant que J 
199 E] om. J 
200 dit sant] sant H  
201 desert] d. puiant sen e J 
202 e] om. BG 
203 vida] om. B 
204 amor] {a}mor interl. J 
205 e] om. G 
206 gloriós] glor{o>j}os corr. J   
207 volien] volen J 
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lo [G26rb] món, per dolent que sia, que no leixàs totes coses e no anàs e208 cridàs209 e 

cerquàs210 Déu per monts e per colls e per valls, axí com aorat fins que hagués trobada 

aquesta tanta211 misericòrdia e gràcia. 

 Ítem, Gregorius Naza[A19v]zenus, en les sues Contemplacions, d’esta matèria diu axí: 

«¡O, ànima [H26vb] mia212 mesquina, regoneix-te, car esperit és de alta natura! No 

t’oblits,213 si bé t’estàs soterrada en aquest dolorós cors, quaix carnal,214 pudent e215 mortal 

sepulcre.216 Leva’t alt per amor en217 aquel qui t’ama218 de amor real, entegra219220 e 

verdadera, e no trespasses axí miserablament esta present vida que no ages sentiment de la 

sua amor. Car221 si·t222 vols, ab esforç, encara contemplaràs aquella puritat e ardor en la qual 

los sobregloriosos seraphs en la benahuyrada ciutat de paradís contemplen lo seu creador, e 

són axí en ell per223 amor transformats224 e225 a ell226 units e227 col·ligats, quaix si la 

creatura228 fos, si dir-se pot ne deu,229 un altre Déu.230 E·n ells lo pare231 de glòria ha posat 

pregon de sciència general, per la qual, [J16ra] com [H27ra] per escala,232 pugen al pregon 

cordial de la sua amor. E aquí, en233 lur secretari, no·s tracta sinó de amor, [G26va] tota 

causa lur determena234 en amor.235 ¡O, quins esguarts, o, quins [B27r] delits, o, quins 

                                                 
208 e] om. G 
209 anàs e cridàs] anas cridant G  cridas H  amas e J  
210e cerquàs] anas cridant e cercant G  
211 tanta] sancta B 
212 mia] om. B 
213 no t’oblits] nou oblits J 
214 carnal] acarnal B  encara G  e carnal H 
215 e] o G 
216 sepulcre] sepultura J 
217 en] de J 
218 t’ama] lama H 
219 entegre] en trega A 
220 real, entegra] leyal encesa G 
221 car] com J 
222 si·t] si G 
223 per] en per J 
224 transformats] transportats G 
225 e] om. AB 
226 per amor transformats, e a ell] om. H  
227 e] o G 
228 criatura] escriptura B  dita c. G  c. a natura J 
229 pot ne deu] deu no pot J 
230un altre Déu] om. A  un altre H  
231 lo pare] la part G 
232 escala] la scala G 
233 en] ab B 
234 lur determena] los termena J 
235 tota causa lur determena en amor] om. H de tota part uey raho de amor tota cause lur termena en 
amor BG 



10 
 

jochs,236237 o, quins jardins són aquells238 contemplar a tu, Senyor, qui ést profunditat de 

infinita bonea e amabilitat! ¡O, Senyor, aporta-m’i per ta merçè! E ajuden-me los mèrits e 

prechs d’aquells gloriosos e sagrats pares e intercessors nostres, los sants seraphins, los quals 

has volguts posar en tan gran glòria e·n tanta honor, e aprés tu col·locar sens tot migà d’altres 

creatures». Per tots aquests dits239 d’aquests240 sants appar queucom la dignitat amorosa que 

han los sants seraphs en glòria. [H27rb] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236 jochs] lochs H 
237 o, quins jochs] om. G 
238  aquells]  aquells de H 
239  dits] dats B 
240   dits d’aquests] om. G 
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Capítol terç, qui declara què241 són los cherubins. 

 

Lo segon orde de la primera jerarchia se apella dels cherubins. E242 cherubín243 és interpetrat 

‘plenitut de sciència’. No244 que los seraphs245 no agen més sciència que ells, mas són axí 

appellats per tal com ells ne an més que tots los [A20r] altres àngels246 jusans qui són 

aprés247. Aquests,248 [J16rb] per tal com no han tanta sciència en les altees249 divinals, 

[G26vb] per tal no són tan alts en250 amor ne en contemplació divinal com són251 los 

seraphs,252 mas són en totes estes excel·lències253 pus alts que los dits jusans aprés ells. 

Aquests, segons254 la granea de lur sciència,255 entenen256 en257 contempla[H27va]ció de la258 

saviesa de nostre senyor Déu. Car diu Alchimus,259 en lo Sermó de260 Tots Sants, que 

a·quests, més que als altres jusans,261 són propossades en lo espill de la eternal [B27v] 

sciència262 de nostre senyor Déu aquella multitut e profunditat de les263 eternals e 

incomutables leys e rahons amagades en lo gran abís de la sciència infinita del nostre 

creador. Aquests són tots inabisats264 en lo pèlech e pregonea de la substància,265 virtut, 

poder,266 saber, voler267 e glòria de la santa trinitat268 e en aquel tanquat misteri269 de les 

                                                 
241  què] quins B  qui H 
242  E] om. HJ 
243  cherubin] qui H 
244  No] no contrestant G 
245  seraphs]  no contrestant que los seraphs G 
246  àngels] interl. B 
247  aprés] apres els BG  apres ells e aquests J 
248   
249  les altees] les altres A  los actes G 
250  En] per G 
251  són] so{s>n] exp. et corr. J 
252  seraphs] seraph{a}s exp. A 
253  excel· lències] om. B  
254  après ells e aquests segons] om. H  || segons] són B 
255  segons la granea de lur sciència] segons lur gran granea de lur sciencia J 
256  entenen] enten A 
257  en] en lur BG 
258  la] lur J 
259  Alchimus] alchinus J 
260  de] de{ls} exp. G 
261  jusans] pus j. G 
262  sciència] essencia BGHJ 
263  de les] dels J 
264  inabisats] i. a entendre e tots temps contemplar HJ 
265  substància] sobjrana B 
266  poder] potencia poder G 
267  voler] valor G 
268  saber voler e gloria de la santa trinitat] om. A 
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produccions o emanacions divinals termenades en lo fill natural de Déu lo Pare e en lo Sant 

Esperit. Aquests principalment entenen incessantment270 tots temps en penetrar271 los 

tre[H27vb]sors de la divinal essència,272 e quant a la sua dignitat natural, qui·s declara273 a 

ells274 a hull en les lurs perfeccions [G27ra] infinides,275 majorment en la altea de la sua 

in[J16va]mensa sciència, totes coses posibles e inposibles comprenent: passades,276 

presents277 e esdevenidores. Aprés,278 se arrapen en la celsitut de la sua saviea e en la 

governació279 e regiment amagat alt e general280 de aquella, e com ella és lum281 en282 tota 

creatura, e com tota altra283 natura284 creada en nombre, pes o285 mesura és clar espil de 

aquella. Aprés, se leven en lo tresor de la sua potència,286 per la qual veem que són287 creats 

los cels, rodats288 los temps, formats [B28r] los289 segles290 e format291 tot quant és; e·n 

aquest arrapament posen tot lur enteniment. [H28ra] Lo qual arrappament292 appella sent 

Agostí, Super Genesim, conexença matutina, dient que,293 aprés de294 aquest, giren lur 

intel·ligència295 a entendre les sues obres, sens que no lexen lo dit296 contemplar. E appella 

lur girar aytal conexença vesper[A20v]tina, car no és tan alta com la primera, en quant la 

primera297 termena ésser298 en lo creador, e299 la segona en les sues obres e en300 lo bell301 
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obratge de les sues mans divinals, attenent aquí302 la universitat,303 subtilitat, bellea, orde e 

composició, granea e liga[G27rb]ment natural de totes304 les sues creatures, e com sobre 

aquelles ha estessa305 la altea del pregon de la sua magníffica saviea306 [J16vb] en307 multitut 

de naturals perffeccions; en308 bellea de altes309 e moltes310 regulars leys; en plenitut de 

benifets; en lar[H28rb]guea de moltes e grans gràcies; en decorriment de diverses temps; en 

multiplicació e311 varietat de persones; en moralitat de virtuts; en permissió312 de grans e313 

leygs casos314 d’àngels e de hòmens; en reparació de tots mals; en lum de grans315 e de 

moltes sciències;316 en col· lació317 de grans inspiracions; en318 infusió de nobles319 consells; 

en bellea de alts enteniments; en estremitat320 de grans actes;321 e·n amagats juhís de la sua 

justícia; e·n pregones misericòrdies de la sua dolçor; e·n grans retribucions322 e diverses dels 

seus servidors. A323 totes aquestes coses324 entenents leven-se325 en la sua laor, dient326 la 

paraula de Job, capitulo327 XXXVI : Ecce Deus [H28va] magnus vincens scienciam nostram. E 

volia dir axí: guarda ací e veges lo gran Déu del cel328 com venç329 tota nostra sciència. Car 
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com diu [B28v] lo Psalmista, en [G27va] persona d’aquests gloriosos:330 «O,331 Senyor! ¡E 

com és gran la tua altea, car aquella no pot nostre332 saber attènyer333334 acabadament per 

nenguna335 [J17ra] via!336 E açò entenent337 Fulgencius, en lo Tractat de benahuyrança, 

parlant dels cherubins,338 fa en lur persona aytal339 exclamació340 a Déu: «Natura341 

incomutabla, art342 exemplar e mirayll de tota rahó intel·ligible, ver Déu vivent, e eternal343 

pare e senyor, qui ést libre de vida e abís d’on pul·lula e hix vera vida344 e infinida lum!345 

¡O, 346 principi original plenari e347 fontal348 de tota creatura, [H28vb] tot loch umplent, a tota 

res íntima349 [A21r] e present350 voluntat inobligabla, rectitut enpecable,351 virtut 

incomparable352 inmoble e estable353 saviesa, interminable totes coses regent, governant e 

disponent ab sobirana liberalitat e mesura,354 vigor355 tot lo món suportant, amor abraçant e 

inflamant, beatifficant356 e quietant tota la cort gloriosa, final357 paradís e benahuyrança 

nostra. ¿E què serà bastant a nós358 loar, glorificar,359 clarificar360 e magnificar a les vostres 

altees?361 O,362 sobresloable e amable363 patró, rey e gloriosa natura, a vós sol glorificam tots 
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temps364 e adoram axí com a creador e glorificador [G27vb] nostre. A la vostra alta magestat 

supplicant, Senyor, ab tota aquella cordial reverència e365 honor, efficàcia366 e amor367 que 

podem,368 [J17rb] les369 [H29ra] vostres humils creatures, que vós370, Senyor, qui371 en tanta 

altea, noblea e bellea e lum e claredat del372 vostre gran saber nos havets exalçats, dotats373 e 

magnifficats, vullats il· luminar aquells mesquins qui viuen en la terra, que a vós374 totstemps 

puxen ací ab nós375 loar e los nostres376 órdens reparar per especial do e gràcia de la vostra 

alta magnifficència!” 

Deya lo abbat Pambo,377 que hom qui just [B29r] saber desijava378 en esta vida, 

recórrer podia, aprés Déu, als sants379 cherubins, los quals Déus havia fets pous380 pregons de 

la sua saviea e de la sua381 sciència382 intermenable de la sua383 magestat. E açò sia dit384 dels 

sants cherubins. 
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Capítol IIII, qui determena e tracta dels sants àngels appellats trons.385386 [H29rb] 

 

Orígenes,387 en lo tractat388 que féu De stulta389 sapiencia, sí fa especial menció390 del terç 

orde de la primera jerarchia celestial,391 e l’appella trons, ço és392 ‘cadires de [G28ra] Déu’. E 

són axí appellats393 car, axí com lo jutge seent en la cadira judicial proposa lo juhí que ha 

ordenat, axí nostre senyor Déu per aquests394 proposa als jusans sants395 àngels los seus 

alts396 juhíis, e397 per aquests los determena, o·ls398 propossa [J17va] ja399 determenats, als 

altres aprés d’éls. E deus açí400 saber que en aquests en401 especial, més que en los altres402 

pus baix, relluu e appar la dretura e veritat de403 [A21v] justícia404 de405 nostre senyor Déu, 

car ells, per lur ofici, la han a tractar e manifestar. Per tal dix Ciril[H29va]lus,406 en lo Sermó 

dels sants407 àngels, que aquests són aquells qui los pregons juhís de nostre Senyor Déus408 

pertracten409 e410 divulguen e approven411 e glorifiquen.  

 «O, diu aquest, ¿e412 qui pot413 estimar los amagats juhís que la font de saviea obra e414 

per aquests meneja415 en la glorifficació dels sants en paraýs? Car aquí, segons que dix lo 
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Salvador, los primés416 són derrers e los derrers són primers. Pensa, encara, los417 grans juhís 

que ell fa tots jorns418 en la terra e·n la amagada419 [G28rb] governació del món, hoc e·n lo 

procés de la vida dels hòmens: com alguns420 ne lexa421 mal viure; altres appar que vulla 

forçar de és[H29vb]ser bons per les grans maneres amigables422 que·ls serva; [B29v] e altres 

lexa jaure en lo femer de peccat,423 e en aquells424 los lexa morir, e altres, ans de la mort, los 

ne leva per sa425 gràcia special; alguns dampna pregona[J17vb]ment; altres de qui426 menys o 

apparia, condempna pus piadosament;427 alguns hic exalça428 e·ls manté en grans honors; 

altres exalçats429 aterra e430 fa viure en grans misèries e dolors; alguns favoreja a431 temps, 

altres impugna a temps;432 altres fa viure433 en grans penes e turments;434 alguns,435 qui jamés 

no peccaren, ha paradís tolt436 de tots punts, axí com als petits437 morts438 en original peccat; 

a439 altres, qui440 tots [H30ra] temps quaix han441 mal viscut, ha442 dada en paraýs gran 

promoció e estat,443 axí com al ladre qui morí ab444 ell en la creu. Emperò tot açò [G28va] 

són juhiís seus445 irreprensibles,446 car són fundats en sobirana justícia, tractada, vista447 e 
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revellad als sants448 trons, e per ells publicada als gloriosos spirits sots ells, e a nós, per gran 

part amagada en esta tenebrosa vida present. 

De la dretura dels quals sants juhís449 dehia lo Psalmista: Judicia450 Domini vera 

justificata in semet ipsam,451 e volia dir que los sants452 juhís amagats453 de nostre senyor 

Déu són axí justifficats en si mate[A22r]ixs,454 que no·ls pot rependre nenguna creatura. Car 

com455 altra rahó no·ls456 justi[J18ra]fficàs,457 diu Cesarius, aquesta hi és bastant, ço és que 

tots aytals juýs [B30r, H30rb] proceexen458 de infinida459 saviea e de infinita rahó e460 dretura 

qui errar no pot per nenguna via. Emperò per tal com461 són462 fort amagats, dien los sants 

trons, com los són revellats per l’altea de nostre senyor Déu, la paraula que dels463 dits juhís 

mateixs diu sent Pau, Ad Romanos, nono464: O altitudo diviciarum sapiencie et sciencie Dei 

quod465 incompreensibilia sunt judicia eius et466 investigabiles467 vie eius. [G28vb] E vol dir 

axí:468 ¡O, altea de les riquees de la saviea e esciència469 de Déu, e com són470 axí 

inconprensibles los seus471 juhís e amagades les sues carreres! 

 Legim de Randufo, fort famós e gran mestre del rey Phelip de França, que com472 un 

jorn estigues en sa cambra pensant [H30va] e fort alegre en les grans473 prosperitats que Déus 

li havia donades474 en esta vida —car havia-li dat Déus gran amistat ab lo dit475 rey e grans 
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promocions476 en sa cort, e aprés grans riquees e molts infants e gran477 fama e molts amichs 

e muller fort a ell plasent; e com lo sant abbat Amandus478 possàs479 en sa casa [J18rb] e fos 

inspirat per los sants trons, als quals480 lavors481 de fet fahia sa oració acostumada, e fos 

informat482 largament del goig que aquell avia en sa483 cambra pensant en sa prosperitat e de 

la fi d’aquell, diu que entrà-sse’n a ell e dix-li: «Si sabies los grans juhís [B30v] de nostre 

senyor Déu qui seran en aquest any [H30vb] sobre tu e sobre totes les coses484 de què485 ara 

te glorieges, ploraries e cridaries [G29ra] nit e dia486 fins a la mort. Car tu morràs tantost, e487 

tot quant has, en un488 buf serà delit e perdut e tota ta casa serà perida.489 E tu seràs jutgat axí 

com un gran uffaner490 ventolà491 e492 desconexent a Déu, qui tota la tua vida has despessa 

follament493 en vent e en plaers494 e en amor de la tua carn e de les coses del món. Leva 

d’aquí, mesquí,495 e veges [A22v] si almeyns poràs496 enpetrar497 ab lo Senyor, qui axí te ha 

jutgat,498 que almenys la tua ànima fos salva”. E diu que levà·s ab gran dol, e tinent lo consell 

del sant hom vénch a bona fi. Emperò no póch inpetrar que totes les altres499 coses sues500 no 

perissen, [H31ra] axí com lo sant hom501 li502 havia proffetat503. Per què consella aquest 
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doctor que tot crestià faça especial504 oració tots jorns als sants trons per505què [J18va] 

suppliquen per ell a Déu que vulla metigar los seus forts e grans506 juhiís qui·ns vénen 

damunt. E ells, qui·ls veen e·ls saben, nos impetren revocació507 o508 mitigació per la509 lur 

gran caritat e bonea.  
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Capítol V, qui ensenya què és mal fet510 curiosament curar dels amagats juhís de nostre 

senyor511 Déu. [G29rb] 

 

Mauricius, monge512 de Conturberi, per lonch de513 temps féu oració als sants trons que li fos 

revelat514 què era la causa dels següents515 juhís amagats de nostre senyor Déu, ço és: ¿què516 

és la raó que Déus lexa a l’hom malvat e reprovat haver gran senyoria, e li lexa fer [H31rb] a 

sa volentat sobre tot quant517 mal voll fer? [B31r] Segonament, ¿per què Déus lexa perdre518 

e dissipar innumerable poble per dolent e fol519 senyor? Terçament,520 ¿per què tramet tanta 

persecució, dolor e misèria a aquell qui és bo e just? Quartament, ¿per què lexa caure a temps 

justícia e falsetat prosperar? Quintament, ¿com lexa los hòmens scients,521 més que los altres, 

encegar? ¿E los veylls, quant són522 prop de523 lur mort,524525 endureir?526 ¿E los pus dotats 

de seny, més que altres, en regiment de lur vida follejar? ¿E per què los damp[J18vb]nats vol 

per totstemps en tan grans penes turmentar? 

 E aparech-li, ço diu, aquí527 un sant528 àngel dels trons, e dix-li axí:529 «Gran 

pe[H31va]na merexies530 tu,531 qui aytal532 supplicació tan curiosa533 e presumptuosa534 has 

feyta a Déu, car bastar-te deu de supplicar per ta535 salvació [G29va] e536 dels altres a qui537 
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ést tengut, e de demanar538 ço que Jhesucrist539 [A23r] ensenya de demanar540 en lo Pater 

noster. Sàpies541 que lo Senyor te volia flagel·lar agrament per aquesta demanda tan folla, 

emperò per nostres oracions e suplicacions te perdona542 de present. Ne ton desig543 mereix 

altra resposta,544 emperò ço que desiges veuràs clarament en lo regne de Déu: per què545 viu 

religiosament per tal que y546547 meresques ésser.548 E549 guarda’t de esperit de presumpció, 

car humilitat550 és la551 via segura qui porta los elets a glòria e·lls revella los grans secrets e 

juhís552 de nostre senyor Déu, [H31vb] la qual tu no553 has haüda en lo pregon de ton cor, per 

què no mereixes saber ço que desiges. A Gregori papa, sant de ton554 orde, estech revellat 

tot555 ço que tu [B31v] demanes saber. E ell possà totes556 les solucions de tos557 duptes en 

los seus558 Morals559 que escriví560 sobre Job, los561 quals tu no has562 vists [J19ra] per ta 

gran necligència, per què mereys gran penitència. Mas és-te perdonada si·ls estudies d’aquí 

avant, car aquells ha dats [G29vb] lo Sant Spirit als hòmens,563 singullarment religiosos, axí 

com a regla564565 de bona consciència». E dites aquestes paraules l’àngel aquell566 desparech. 

                                                 
538 de demanar] e d. A  de deruar ? J e de d. H 
539 Jhesucrist] {deu} jhesucrist exp. J 
540 de demanar] om. B 
541 Sàpies] e s. GJ 
542  perdona] ha perdonat J 
543Ne ton desig] e ton desig no G 
544 emperò per nostres oracions e suplicacions te perdona de present ne ton desig mereix altra 
resposta] om. B  ||  resposta] resporta A  
545  per que] e així B 
546 per tal que y] per quey B 
547 que y] quey {visques} e del. A  que G 
548  esser] entrar B 
549 E] om. G 
550 humilitat] la h. H 
551 és la] es figura e G 
552 juhís] juy H 
553 no] na A 
554 ton] tot A 
555 tot] atot A 
556  totes] om. G 
557 tos] tots A 
558  seus] om. GH 
559 Morals] liber V capitulo .j. et libro 2 et libr ? capitulus 19 B  
560 escriví] escriu A 
561 los] las G 
562 no has] mas B 
563 lo Sant Spirit als hòmens] om. A 
564 regla] reglars regla A  
565 regla] r. e antencio B   
566  aquell] om. G 
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 Cassianus,567 en ses oracions, fa a Déu aytal exclamació: «Lo juhý, Senyor, en ma fi568 

¿qual deu ésser de mi569570571? ¿Ja és format e dins572 la vostra pensa eternalment cogitat e573 

de[H32ra]termenat, e als sants574 trons revellat? Ay575 las, e yo576 no·m577 sé quin578 s’és, e ja 

està escrit! ¡Ja és la sentència dada,579 mas tenen-la tancada aquells gloriosos esperits! O, 

Senyor, e plàcia-us reebre580 los581 prechs,582 car los meus són tan inmúndeus, e per lur amor 

temprar vostra rigor, car583 tot mal mereix la mia vida si no és per vostre alt juhí supportada e 

per vostra dolçor». E diu aquí aquest document que totstemps que hous nomenar algun juhí 

de nostre senyor Déu,584 que ab tota ta força585 te estudies586 de honrar [A23v] aquel e de 

no587 blasmar,588 mas ab589 tota reverència e temor aquell exalçar590 per ço591 que no [B32r] 

cages592 en lo593 juhí de Déu felló,594 lo qual deu tembre tota creatura. Car los sants trons, 

veens595 aquells tan alts [J19rb] e drets [G30ra] juhís, totstemps596 adoren e santtifiquen lo 

sobiran jut[H32rb]ge597 qui598 ensenya tanta599 saviesa e virtut. E açò sia dit600 dels sants 

trons e cadires judicials de nostre senyor Déu, e per consegüent de tota la primera jerarchia, 
                                                 
567Cassianus] casiamus A 
568  en ma fi] de mi ABH 
569  de mi] en ma fi BH 
570  
571 en ma fi qual deu ésser de mi] de mi quall deu esser en ma fi G 
572 e dins] dins A 
573 e] om. G 
574  Sants] om. H 
575 ay] ay{talç} exp. JG 
576  las e yo] om. G 
577 no·m] non A  no J 
578 quin] quin{a} eras. J 
579 Ja és la setnència dada] e la sentencia ja es donade B 
580 reebre] reeb{r}e interl. J 
581 los] lurs J  
582 prechs] p. seus B 
583  vostra rigor car] v. vigor car AJ  mas regidor G 
584  Déu] om. B 
585 ta força] eforsa B 
586 estudies] ostodius J 
587 de no] post corr. J 
588  blasmar] b. aquel B  saber H  blasffemar J  
589 ab] om. B 
590 exalçar] e. aquel B 
591 ço] tal BGJH 
592 cages] cayguem H 
593 lo] om. BG 
594 felló] om. A 
595 veens] reebents G 
596  tots temps] om. A 
597 lo sobiran jutge] lo sant j. G 
598 qui] aqui BGHI 
599 tanta] ta G    
600 dit] dit{s} del. J 
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entessa en lo servey del rey celestial,601 al602 qual plàcia perdonar a mi, peccador 

miserable,603 qui tan groserament e exuta parle de la gloriosa obra sua e dels seus 

transcendents e molt remembrables604 cavallers e servidors. 
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Capítol VI, qui tracta de les dominacions.605 

 

Ofici és de les dues següents606 jerarchies entendre e girar-se607 baix als hòmens ací vivents, 

segons que possa Dionís, en lo Libre de la santa608 angelical natura. Axí, emperò, que jatsia 

que aquests III  órdens609 de la segona je[H32va]rarchia tracten lo610 regiment humanal, açò és 

emperò611 en612 comú. Axí com lo consell del613 príncep e lo614 parlament615 de les corts se616 

fa per lo general regiment del regne, e açò que aquí és617 determenat se exegueix618 pus per 

diverses [G30rb] oficials, grans e pochs,619 axí és en aquela cort celestial e gloriosa,620 segons 

que diu621 Dionís en lo dit libre, car en lo [J19va] consell de la segona jerarchia se622 [B32v] 

tracten les causes623 generals del regiment humanal624 qui puyx625 se exegexen626 per627 los 

àngels de la terça jerarchia. E si alguna628 causa629 s’i630 tracta special,631 la execució ha ha 

fer sant632 àngel de la terça jerarchia, segons que posa lo dit sant Dionís aquí mateix. 

E deus ací saber que lo primer [H32vb] horde e633 pus alt de aquesta segona jerarchia, 

se appella dominacions, e a634 aquests635 se pertany tractar636 del regiment dels hòmens. Ço 

                                                 
605 tracta de les dominacions] trachta dominacions e dela segona jararchia segons se segex B 
606  següents] segones G 
607 girar-se] gitarse B 
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621 diu] dix B 
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627  per] en J 
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629  cosa] causa GJ 
630 s’i] om. A  se G 
631 special] om. J 
632 sant] om. BGJ 
633 e] de G 
634  E a] a A  a a BG  
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és,637 segons que possa Cantuariensis,638 Sobre la santa639 angelical [A24r] jerrarchia, que 

aquells, avent esguart al temps e a les persones e als mèrits dels súbdits, attenen e revellen640 

als sants641 àngels jusans què és la volentat de nostre senyor Déu642 sobre lo regiment del 

món, e·ls manen que axí sia fet dins aytan643 temps sobre aytal nació e aytal sia regidor o sia 

permès regir. E ací, diu aquest doctor, són fort amagats los grans juhiís [30va] de nostre 

senyor Déu e fort644 amagats als hòmens. E ací, so diu, se treballen645 los hòmens e·s646 

comouen cant veen regir los647 elats648 o649 scelerats o folls o650 effemi[H33ra]nats, 

diffamats,651 criminats652653 o hòmens654 de tots punts de Déu lunyats, qui en res no 

guar[J19vb]den a Déu, sinó655 ha honor,656 a657 delits, a diners, [B33r] a658 vanitats, a659 

vengances; qui tots temps desigen no profit mas lo cars e lo660 errar del poble per aver rahó e 

occasió661 de subjugar aquel.662 Emperò, ço diu qui663 agudament pensava la causa d’aquest 

mal: ¿e per què Déus tot poderós664 permet açò? ¿E a quina fi ho ha665 aportat?666 Nengú no 

se’n maravellaria,667 car668 açò fa lo sobiran governador sovín per purgar669 lo poble peccador 
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639 santa] om. BGJH 
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de sos mals per aytals tribulacions, axí com possà670 los juheus,671 en temps que avien lur 

terra,672 sots673 diverses captivitats e regiment de tirans malvats e ydòlatres674 e enemichs de 

Déu tot poderós. A vegades675 se fa per exercitar676 [H33rb] los justs e ajustar677 grans mèrits 

per678 obtenir les grans cadires de paradís: e axí permès flagel·lar679 los sants mar[G30vb]tris 

e tota680 crestiandat per CCC e aytants anys,681 sots potestat de X
682 tirans principals, per los 

quals683 tot crestianisme soferí la pus cruell684 persecució que jamés soferís nació685 del món 

en tant temps. E686 com, segons que dien los sants e687 les Escriptures Santes,688 nostre senyor 

Déu, aprés la sua [J20ra] glòria,689 que principalment entén690 totes les coses,691 ordena ací692 

per693 proffit dels elets, car los694 dampnats e los reprovats e malvats qui s’an a perdre ja no 

són [A24v] en [B33v] compte ne en memòria695 davant [H33va] Déu: per aytal lexa aytals696 

senyories per lur proffit e exercici, jatsia que principalment697 les prometa axí698 per699 glòria 

sua, car per esta via ell n’és fort glorifficat, ensenyant la sua misericòrdia en los elets ben 
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670 possa] posen B 
671 jueus] juhis G 
672  terra] terres B certa J 
673 sots] so es B 
674  e ydòlatres] ydolatrichs B  ydolatres G  sydolatrix J 
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692 ací] daci J  
693 per] om. B 
694 los]  tots los J 
695 memòria] m. aprouada J 
696 aytals] lexil axi tan fort encorrer axí a. J 
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pascients e subportants ab reverència sua los dits mals. E és glorificat700 en la gran justícia 

que ell fa depuixs, dampnant701 los execudors de tan malvat regiment contra los elets e contra 

caritat e la ley de Déu proceents. E jatsia702 que totstemps se cobren703 ab qualque pali704 

[G31ra] de bé,705 lavors, diu aquest doctor, mostra nostre Senyor lur706 dampnada 

consciència ésser estada707 sofisticada e falsament cuberta ab ypocrital708 pali e709 ficció. Per 

què, diu aquest doctor, és gran710 confussió al crestià, que com711 se veu [H33vb] maltractat 

per mala senyoria, ho712 veu713 que no·s714 troba refugi a715 nenguna justícia ne bonea lur, 

ans716 que tot lo món717 [J20rb] és corromput per aytal via, com718 per açò719720 torba721 si 

mateix, ne722 ha723 impaciència724 ne725 diu726 res contra Déu ne per açò se727 mou728 en res729 

ne730 rebel·la731 contra la senyoria, com aytals regiments sien732 per especial dispensació de 

la divinal governació733 e per734 proffit lur. E no res menys com Déus haja manat per sent 
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Pere e per los735 seus sants que tot hom sia subjugat a la senyoria, si·s vol736 bona si·s vol 

mala,737 e a738 tirans739 e a bons reys e740 a qualsevol regiment, car tots [B34r] aquells741 

prenen lo poder de742 Déu e són oficials seus, per honor del qual deuen ésser temuts e 

honrats, car ell los tramet en lo món ell sap per què. E per rahon d’açò, cascun deu baxar lo 

cap e obeyr [G31rb, H34ra] a Déu e a aquests en totes coses qui no sien743 contra Déu, car 

gran és lo mèrit e lo guardó que la744 persona súbdita espera de Déu lo jorn de sa mort per 

esta santa pasciència.745746 
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Capítol747 VII, com748 és perillosa cosa regiment de ànimes e con los mals regidors són 

grans749 peccadors.  [A25r, J20va] 

 

Lo teu cor, axí mateix, de tu, qui súbdit ést, deu pensar, segons que possa lo dit doctor, 

quanta gràcia t’à Déus feta que no t’à possat en aytal estament, ans t’à lunyat de tan perillosa 

via a750 dampnació, e majorment, si vehies los turments751 e752 mals infinits als quals los ha753 

deputats,754 segons que legim Sapiencie XII.755 Per756 tal, axí com a malalt757 del qual758 lo 

metge veu ja mort,759 los760 lexa Déu aleerar761 a tots quants mals vo[H34rb]len fer, car sap762 

a quins763 mals los conserva per764 a tots temps. Per què765 consella aquest beneyt766 doctor 

de fer especial oració a les celestials dominacions que·ls plàcia horar767 per nós que ajam 

bons regidors e que768 en [G31va] los mals nos769 dó bona paciència.770 A·quests sants àngels 

deuen haver tots771 los bons prínceps del món772 special773 devoció,774 car aquests los poden 

ab nostre Senyor Déu775 impetrar grans gràcies [B34v] e gran misericòrdia, axí com de fet ho 

legim de molts sants776 reys, qui a·quests havien special777 devoció. 
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Possa aquell Cromacius, en la epístola778 que tramès a Robert, príncep de Aquileya,779 

aytal paraula: «Gran és la malvestat dels hòmens del món que, per bons780 [J20vb, H34va] 

que sien, tantost com han regiment o senyoria perden lo seny, car no saben portar781 lo 

càrrech782 de la prosperitat perrillosa. E com hofici de regiment sia art la pus alta e la783 pus 

santa e la pus a Déu cara, e la784 major que sia en lo món e pus785 merithòria, e que faria a 

l’hom d’ella bé usant a Déu sobiranament car e amable e pus alt en paradís (car és entessa786 

de tots punts en salut787 de les nostres ànimes),788 emperò la perversitat dels hòmens de 

aquesta santa art ha fet camí dret789 a infern, companya790 [G32vb] dels diables,791 font de tot 

peccat, taverna de scelerats792, nodriment793 de tota malícia, en tant que los [H34vb] pijors 

hòmens que en lo món sien, són794 huy en regiment, e los majors peccadors [A25v] e majors 

enemichs de Déu e del proÿsme e de la cosa pública e ab menys consciència en tota part, e 

qui menys temor han de Déu e menys de vergonya795 dels hòmens, per què innumerables796 

ne vénen a mala fi». 

Per què deya sent Bernat: «O, fills dels hòmens, e com és tan gran797 la vanitat e la 

follia798 que tenits799 al cap, car tots anats cercar honors [J21ra] e800 presidències en lo món, 

com los sants801 àngels, si per terra anaven e peccar podien, haurien paor de tenir hofici de 

regiment».802 E per [B35r] tal sent Pau consellava803 que per804 squivar lo gran perill de les 
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ànimes dels regidors,805 hoc806 de les ànimes regides,807 que lo regiment de les coses terrenals 

no [H35ra] fos acomanat als hòmens de santa vida mas a808 aquells qui han la saviea terrenal, 

los quals ell809 apella hòmens contemptibles.810 E açò al·lega sent Gregori, qui diu axí, 

[G32ra] XIX Moralium, tractant la dita paraula de l’Apòstol qui és Prima Chorintiorum VI: 

Seccularia judicia, etc. E diu axí: Qui minoris811 meriti sunt in Ecclesia et nullis 

magnorum812 virtutibus pollent ipsi de terrenis negociis judicent quare per quos magna 

nequeunt bona minora suppleantur813 quos apostolos814 contemptibiles nominat et tamen815 

sapientes816 vocat817 cum dicit secullaria judicia si habueritis contemptibiles818 illos 

constituhite ad judicandum hec ille.819 E vol dir axí:820 que aquells qui són entre vosaltres821 

de822 menys mèrits e qui no han grans virtuts, aquells jutgen dels [H35rb] terrenals negocis, 

axí que,823 pus que824 per ells no·s825 poden les grans coses sperituals spatxar, que almenys 

facen826 los menors serveys».827 E aquests, [J21rb] ço diu,828 apella lo Apòstol contemptibles 

com diu: si avets829 a jutgar les coses setglars, posats-hi aquells qui són830 contemptibles831 

ho menyspreats entre vosaltres, e aquels jutgen-ho. E aquests són hòmens qui han saber 
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826 facen] que f. G 
827 serveys] seruirs G 
828  ço diu] om. BG 
829  havets] anats G 
830  com diu: si avets a jutgar les coses setglars, posats-hi aquells qui són contemptibles] om. B 
831 contemptibles] corruptibles G 
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mundanal e de la terra, mas poch speritual [G32rb] e de Déu. Vet832 com los apella833 aquest 

[A26r] sant834 los regidors encara covinents835 dels fets setglars; pensa com appellarà aquels 

qui mals [B35v] són e mal viuen.836 Donchs, diu Vercellensis,837 sobre la santa838 angelical 

jerrarchia parlant839 de les dominacions: tots prínceps e [H35va] regidors, dreçats840 lo vostre 

cor a aquests gloriosos àngels apellats dominacions841 perquè ells supliquen al sobiran 

president, nostre Senyor,842 que la presidència vostra843 vos sia via844 a paradís e no us aport a 

l’infern. E açò sia dit dels sants845 àngels apellats dominacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
832 Vet] ver J 
833 apella] apell{a}  interl. A 
834 sant] s. doctor A 
835 covinents] covients A 
836 Pensa com appellarà aquels qui mals són e mal viuen] om. A 
837 Vercellensis] ver G vercellon J 
838 santa] om. BGHJ 
839 parlant] appelant G 
840 dreçats] endreçats H 
841 Tots prínceps e regidors dreçats lo vostre cor a aquests gloriosos àngels apellats dominacions] om. 
B 
842 Senyor] s. deu B 
843  vostra] vera B 
844  via] {ira} uja del. B 
845 sants] om. H 
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Capítol846 VIII, qui tracta dels sants àngels appellats principats.847  

 

Tot lo poble, en848 especial, e aprés tot hom súbdit a849 potestat ecclesiàstica o setglar, és 

molt850 obligat al segon orde de la segona jerarchia, lo qual és apellat principats. Car851 

aquests revellen852 maneres e induexen los [J21va] esperits jusans dats al nostre personal853 

ministeri854 a855 humilliar e a informar a856 [H35vb] nós humilment obeyr a les [G32va] 

senyories a nós dades per Déu, al·legant-nos la volentat de nostre senyor Déu,857 qui vol 

qui·ls858 hobeyscam, e lo859 gran proffit qui·ns en segueix en ànima e en cors, e del 

contrari860 grans861 e poderosos dampnatges. Per què dix sent Paul, Ad Romanos XIII: Qui862 

potestate863864 resistit865 Dei ordinacioni866 resistit,867 e vol dir que868 aquel qui contrasta a la 

potestat, aquel contrasta869 a la870 ordinació de Déu, del871 qual devalla la potestat. E, Ad 

Colosenses III, diu:872 Obedite per omnia873 Dominis terrenalibus,874 ço és a dir875 que tots 

hobeiscam als senyors terrenals876 en totes coses, ço és877 que no sien878 contra Déu. E açò 

                                                 
846 Capítol] capitols B 
847 principats] prin{ceps}cipats del. A 
848 en] om. B 
849  a] qui ha J 
850  molt] om. BG 
851 Car] om. H 
852   car aquests revelen] om. B 
853  personal] principal B 
854 ministeri] mjsteri G 
855 a] e a B 
856 a] om. G 
857  allegant nos la volentat de nostre senyor Déu] om. G 
858 qui· ls] que la H 
859 e lo] per lo B  al J 
860 del contrari] dels contraris H 
861 grans] gras J 
862 Qui] qui {post} del. A 
863  potestate] potestati BG 
864 potestate] p. angelica A 
865 resistit] exsistit G 
866 ordinacioni] III resistit B  existit G 
867  
868 que] om. B 
869  potestat aquel contrasta] om. B 
870 la] la {uolentat} del. B 
871 del] de la BH 
872  Colosense tercio, diu] conitins VI G ephesios VI J  
873 per omnia] om. J  
874  terrenalibus] vostris carnalibus cum timore et tremore et simplicitate cordis vestri Jhesucristo J 
875  és a dir] es BJ 
876  terrenals] carnals J 
877  coses, ço és] ab temor e ab paor e ab simplicitat de cor e ab cor dret com a viciaris de Jhesucrist J 
878 sien] siam B 
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mateix diu Ad Titum879 tercio et Ad E[H36ra]breos XIII, e sent Pere880, Prima Petri secundo. 

E diu, Ad Romanos XIII, axí:881 Qui potestati resistit882 dampnacionem [B36r] sibi 

adquirit.883 E vol dir que aquel884 qui contrasta a la potestat, se procura dapnació a la sua 

ànima; hoc encara, mort al seu cors e des[A26v]trucció als seus e885 a la sua casa, segons que 

possa una novella [J21vb] glossa.886 Raho és car Déu fa887 part ab la potestat, si bé s’és mala, 

e açò per tal com té son loch.888 D’aquest orde és889 [G32vb] lo gloriós prelat celestial,890 

monsényer891 sent Miquell, per nostre senyor Déu fet príncep de les nostres ànimes e en gran 

honor possat en la sua santa Esgleya. E l’ha892 tots temps [H36rb] tengut en special grau e 

reverència,893 segons que davall havem a tractar largament. 

A aquests sants principats894 majorment devem895 ésser forts896 devots897 prechs898899 

per tota gent súbdita que·ls dó cor e de900 voler tots temps de humiliar si mateixs a les 

senyories, e que les los901 vulla donar dolces, justes902 e bones,903 e que904 ab elles puxen905 

envers Déu merèxer lo guardó de vera obediència. E açò sia dit del segon906 orde de la 

segona jerarchia.  

 

                                                 
879  Ad Titum] actuum J 
880  Pere] pau J 
881  XIII axi] X illj B 
882  resistit] excistit G 
883  dampnacionem sibi adquirit] om. G  ||  adquirit] abquirit A 
884 aquel] om. B 
885 e destrucció als seus] om. J   
886 glossa] grosa B 
887 fa] se B 
888 loch] l. e B 
889 és] e es G 
890 celestial ] om. BG 
891 monsenyer] om. G 
892 e l’ha] e ha A 
893 reverència] reuenençia A 
894 principats] princep>principats corr. J 
895 devem] deuen A 
896 forts] fets G 
897  devots] d. e deuotes om. J 
898 fets fort  devots prechs ] pregats B 
899  prechs] p. esser fets J 
900 de] om. GH 
901  les los] les BGH 
902  dolces justes] justes e B  d. justicies H 
903 dolces, justes e bones]   bones, dolces e iustes G 
904 que] om. G 
905 puxen] puxes A 
906 del segon] de la segon J 
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Capítol907 IX, qui tracta dels àngels sants908 apellats potestats.  [G36va] 

 

Honor909 e altea de la magestat divinal910 requer que haja servidors911 qui no solament 

entenen a la sua magestat loar e glorifficar,912 ans encara n’aja913 per los mals914 ha humiliar 

e a aquells a contrastar. E axí u [J22ra] ha l’emperi divinal de nostre senyor Déu, car [G33ra] 

ell ha915 lo terç orde de la segona916 jerarchia [B36v] celestial, lo qual és apellat potestats, car 

a ells és dat que per lur poder, vigor917 e virtut contrasten als diables e als mals918 hòmens, 

que no facen de fet tant de mal com volrien fer. E de aquest sant orde és aquell919 sant 

àngel920 Rafael, del qual legim, Tobie octavo, que ligà921 lo diable922 qui ofegà los VII  marits 

de Sarra en lo desert pus alt. [H36vb] Aquests, segons923 Dionís en aquest924 mateix libre, 

tracten en general d’aquesta matèria entre si, consultant tots temps925 la vo[A27r]lentat de 

Déu, e puys ço qui és conclús per ells revellen als sants926 àngels jusans per fer-ne927 la 

execució. 

 D’açò dóna Cesariencis aytals928 eximplis en lo Libell929 de la governació930 general. 

Actén, diu ell,931 en lo començament del món ¿qui gità los diables932 del cel?933 Cert aquests 

manant-ho als sants934 àngels jusans. Qui féu la execució del diluvi? Qui mes foch en 

                                                 
907 Capítol] capitols B 
908 sants] om. GH 
909 Honor] a h. A 
910  divinal] real A 
911 servidors] servidor B 
912  
913  n’aja] interl. A vaga G 
914 mals] mals {pe} del. A 
915 ell ha] es G 
916  segona] om. G 
917 vigor] eujgor B 
918  e als mals] e a mals GJ  
919 aquell] aquest G 
920 àngel] a. apellat B  monsenyer Sant G 
921   
922  diable] dimoni G 
923 segons] s. que diu J 
924 aquest] aquel BGHJ 
925 tots temps] tots J 
926 sants] om. BGHJ 
927 fer-ne] en A 
928 aytals] daytals B 
929 Libell] ljbra BG  
930  governació] generació J 
931 ell] om. G 
932 diables] djables {djnfern} del. B 
933 cel] cels J 
934 sants] om. BHJ 
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Sodoma e935 Gomora? Qui matà Toredacan e936 Abiron? Qui venç,937 huy en dia les batalles e 

mata e empatxa aquels qui volen bregues, carnalitats,938 homeys [G33rb] infa[J22rb]mes, 

vengances,939 e tracten mals infinits [H37ra] e no·ls poden portar a fi? Cert940 tot dia941 

devalla de la alta governació de l’emperador sobiran,942 nostre Senyor Déu, qui puix vol 

[B37r] que per aquests, axí com per cars sirvents seus, sia vist e·n sia943 per ells glorifficat, 

veent la altea de la sua virtut. E li plau que per aquests sia puys revellat als jusans944 sperits, e 

per aquells feta la execució. E d’aquests parlà lo945 nostre946 Salvador947 a sent Pere quant li 

manà, en la sua presó, que no esvaís los qui·l948 venien a pendre, dient-li949 axí: «E no·t 

penses950 que yo puix pregar lo meu pare e ell dar-m’à més951 de XII ligions de sants 

àngels,952 ço és qui poran matar o953 empatxar aquests hòmens per guissa que no·m poran 

noure954 ne mal fer», volent dar a entendre que a·quests sants àngels [H37rb] pertany955 per 

lur ofici de refrenar956 lo poder957 dels dimonis958 e dels mals hòmens per lurs alts consells e 

altres959 revellacions feytes960 e manaments qui·s fan961 als jusans sperits, qui de lurs 

revelacions fetes962 e manaments963 són execudors. Diu sent Gerònim:964 [G33va] «¿E965 qui 

                                                 
935 e] e en G 
936 e] om. AGH 
937 venç] {uolch} vench exp. J 
938 carnalitats] c. honors B 
939  infames, vengances] v. i. B  infamias v. GH 
940 Cert] car J 
941 tot] tot dia A 
942 emperador sobiran] {la sobjra magestat} sobjra Emperador dell. B   
943 sia] si J 
944  als jusans] als seus sants jusans B 
945  parla lo] parla A  parlaue BH  parlaue lo G 
946 nostre] nostre senyor A 
947 Salvador] senyor H 
948  los qui· l] aquels quil BJ  los quals GH  
949 dient-li] dient G 
950 penses] pots pensar A 
951 més] mes angels J 
952 sants] om. BGHJ 
953 o] e B 
954  noure] veure G 
955 pertany] pertanyen G 
956  de refrenar] de refenar A  refrenar B 
957  poder] poble B 
958  dels dimonis] del djmonj B 
959 altres] altes H 
960 feytes] om. BG 
961 fan] om. G 
962 fetes] om. B 
963  qui·s fan als jusans sperits qui de lurs revelacions fetes e manaments] om. A 
964  Geronim] Joan B 
965 E] om. B 
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pot pensar aquels966 nostres mortals967 enemichs los demonis968 quants mals nos farien tots 

temps si los gloriosos esperits e potestats celestials no·ls [J22rb] reffrenaven e969 no·ls ho 

vedaven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
966 aquels] quels G 
967 mortals] om. J 
968 los demonis] om. J 
969 e] ho H 
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Capítol X, qui ensenya com lo diable per força ha a obeir970 al971 bon àngel quant res li 

mana.   [A27v] 

 

Olimpius grech, comentant972 lo libre973 De Deo974 Socratis,975 sí fa qüestió per quina manera 

sperit sobergueja976 a977 esperit,978 com no agen cors[H37va]os qui·ls979 [B37v] contrasten, 

segons que damunt és ja dit, e què és la rahó980 que lo diable, qui és tan981 mal, obeeix al bon 

e sant982 àngel com li mana res ab eficàcia? Aquesta983 qüestió él respon sots984 les següents 

proposicions. La primera sí és que lo985 bon àngel contrasta a altre bo986 sens nenguna 

malícia. Açò987 prova ell per ço qui·s988 diu Danielis decimo, hon havem que sant àngel,989 

qui era aquí ab ell, donant raó990 a Daniel com tant avia991 laguiat de respondre-li,992 assignà-

la-li aytal,993 ço és que l’àngel994 príncep de Pèrsia li avia contrastat. La rahó d’aquest 

contrast era, segons los sants [G33vb] doctors, car lo poble995 de Israel, qui era en Pèrsia, per 

la sua presència996 fehia gran bé als hòmens d’aquela terra, retraent-los de les ýdoles997 

[H37vb] e preycant-los de Déu998 verdader e la sua alta ley, per què lo sant àngel999 de Pèrsia 

supplicava a nostre Senyor que lo dit poble d’Israel encara no·s partís d’aquí ne se’n tornàs 

                                                 
970 a obeir] ha obrir G 
971 al] ab A 
972  comentant] començant  ABGHJ 
973  lo libre] om. H 
974 De Deo] De J don G 
975  De Deo Socratis] om. B 
976 sobergueja] sobergueria A 
977 a] a altres B 
978 a espirit] om. G 
979 qui· ls] quis GH 
980  raho] oració A 
981 tan] ta G 
982 bon e sant] bon BGHJ 
983 Aquesta] E daquesta B 
984  sots] totes B  om. H 
985  que lo] que HJ 
986  bo] om. B 
987 Açò] easo B 
988 qui·s] que B 
989  que sant àngel] que l’àngel BGHJ 
990  raho] om. H 
991 avia] hauien G 
992  respondra-li] respondra el B   
993 aytal] aytal raho BGH 
994 l’àngel] lo sant A 
995  poble] noble A 
996 presència] presidencia G 
997  ýdoles] ydolos J 
998  de Déu] deus BG 
999 lo sant àngel] langel BGHJ 
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en Jherusalem. [J22vb] E Daniell e son àngel, attenent que·l temps dels setanta anys de la 

captivitat del dit poble per1000 Déu assignats1001 eren ja passats,1002 per tal Daniel e son àngel 

supplicaven1003 a nostre Senyor que lo dit poble fos deliurat. Vet com1004 cascuna de aquestas 

parts havia ssanta en[B38]tenció, emperò la una oració1005 contrastava a l’altra sens neguna 

malícia. Emperò com les parts saben1006 la volentat de nostre senyor Déu, tantost se 

concorden, e açò tots dies se fa entre santes persones, car la una orarà1007 per una1008 cosa e 

l’altra per lo contrari, sens nenguna1009 mala entenció ans ab fort bona e santa. E lo Mestre de 

les [H38ra] Sentències, en lo primer,1010 a la fi,1011 ensenya com algun bon hom1012 volria 

[G34ra] morir1013 per ésser ab Déu, e son fill volria1014 que [A28r] no1015 morís, axí com 

bon1016 fill desija la1017 vida de son bon1018 pare,1019 emperò cascunes d’estes1020 volentats 

plaen1021 a Déu. Axí és en1022 lo propòsit de dos bons e sants1023 àngels,1024 per què appar per 

açò1025 veritat de la primera proposició.  

 La segona és aquesta, ço és que mal àngel fa en1026 moltes coses contra la volentat de 

Déu e del sant àngel seu.1027 Appar1028 açò en tots quants peccats fa, car nostre senyor Déu no 

                                                 
1000  per] pe J 
1001  de la captivitat del dit poble per Déu assignats] om. B 
1002 eren ja passats] eren passats so es de la captiujutat del dit poble per deu asjgnat B  era ja passat J   
1003 supplicaven] soplicaren B 
1004 com] om. B  interl. J 
1005  oració] intenció G 
1006 sabén] sabien G 
1007  orara] prega BG 
1008 una] la una J 
1009 nenguna] n. malicia e BG 
1010 primer] p. libra B 
1011 a la fi] om. J 
1012  hom] fiyl B 
1013  volria morir]  v. que no morjs son para E lo para que ja es molt veyl es sent bon cor a morjr B 
1014  volria] desige J 
1015  no] om. G 
1016 bon] lo bon G 
1017 la] om. H 
1018  bon] om. G 
1019 e son fill volria que [A28r] no morís, axí com bon fill desija la vida de son bon pare] om. B 
1020 d’estes] de aquestes dues G 
1021 plaen] perlauen G 
1022  es en] om. B 
1023 e sants] om. BGHJ 
1024 àngels] angels {parlauen reden} del. B 
1025  per açò] que aso es B 
1026 en] en tu G 
1027  Seu] om. B 
1028 Appar] com apar B 
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vol peccat, ne1029 lo seu àngel, ans lo avorrexen1030 sobiranament, segons [J23ra] que diu sent 

Agostí en lo Libre1031 de vera ignocència, e prova-u car contra peccats ell ha fetes ses leys e 

dats sos manaments. 

 La terça és que [H38rb] lo1032 diable no gossa fer res contra la volentat de nostre 

senyor1033 Déu ne del seu sant1034 àngel, si ell veu [B38v] que ells ho vullen1035 ab 

efficàcia1036 e ab esforç. Raó1037 de açò asigna1038 sent Ancelm, car jatsia que lo diable no 

tema1039 la ley ne lo voler de Déu ne de son sant1040 àngel, en quant los sab1041 posats en ley 

o1042 en manament, emperò si ell veu que ells ho vullen ab efficàcia,1043 aquí no pot 

contrastar per res, [G34rb] ne gossa assajar1044 lo contrari sabent que no n’hauria son 

propòsit. Emperò encara raó1045 d’açò assigna lo dit doctor. E1046 és la primera car ell sap que 

no1047 és potent a contrastar a·ytal voler, e per consegüent ell volent o no volent axí s’à a fer e 

per tal1048 en va [H38va] contrastaria car tot son contrastar1049 no1050 profitaria. La segona 

rahó sí és car cant ell veu la volentat del bon e sant1051 àngel, lo qual sap que no pot axí fort 

voler sinó çó que Déus vol, tement-se que no provocàs la ira de Déu ab efficàcia1052 contra si 

matex, no li gossà contrastar en res que ell vulla.1053 La terça sí és car ell véu que provocar-se 

Déu10541055 axí contra si mateix1056 li és perill [J23rb] que per açò Déus no·l gitàs en infern e 

                                                 
1029 peccat ne] peccar ues G 
1030 avorrexen] auorex B 
1031 en lo Libre] in libro G 
1032 que lo] quel{s} del. J 
1033  nostre senyor] interl. B 
1034 sant] om. BGH 
1035 ells ho vullen] ell ho vulla G  
1036 efficàcia] hedificacia A 
1037  que ells ho vullen ab efficacia e ab esforç raho] om. B 
1038  assigna] a aquest e axi mateix J 
1039  no tema] ne tenga B  tendra H 
1040 sant] om. BGHJ 
1041 sab] ha G 
1042 o] e B 
1043 eficàcia] aficasia {eab affets} del. B 
1044  assajar] assaja A 
1045 raó] rahons B 
1046 E] om. B 
1047 no]  ell no BJ 
1048 e per tal] om. B  e per conseguent G  a per conseguent que J 
1049 contrast] contrastar BHJ 
1050 no] no li GH 
1051 e sant] om. BGHJ 
1052 efficàcia] hedifficacia A 
1053 no li gosa contrestar en res que ell vulla] li es peril que per açó Déu no el gitas en infern B  
1054 
1055 provocar-se Déu] prouar se G 
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no li agreugàs penes1057 e dolors.1058 La quarta1059 sí és car axí [A28v] com tot1060 hom tem 

son1061 major indignat,1062 per natura de sa indignació, qui porta ab si terror e indignació, axí 

lo demoni tem molt la indignació1063 de Déu e de son sant àngel, hoc1064 encara del sant 

[H38vb] o just1065 hom cant ve de part de Déu, havent en memòria los terribles juhiís que 

[G34va] nostre Senyor1066 ha feyts, per si mateix e1067 ha instància de santes persones, axí 

dels diables com de males persones,10681069 a1070 instància dels sants [B39r] àngels1071 com de 

sants hòmens, com axí mateix per zell de justícia, segons que ells1072 han vist diverses 

vegades e ligen1073 tot jorn1074 en les Santes Escriptures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
1056 no li gossà contrastar en res que ell vulla. La terça sí és car ell véu que provocar-se Déu axí 
contra si mateix] om. B 
1057 penes] les p. H 
1058  e no li agreugàs penes e dolors] om. B 
1059  Quarta] terze B 
1060 tot] interl. B 
1061 son] son {senyor} del.  B 
1062 indignat] en dignitat GH 
1063  axí lo demoni tem molt la indignació] om. AH 
1064 hoc] o J 
1065  o just] e just G 
1066 senyor] senyor deu BHJ 
1067 e] om. B 
1068  homens] persones AH 
1069 de males persones] dels mals homens G 
1070  instància de santes persones, axí dels diables com de males persones, a] om. B 
1071  a instància] e a justícia J 
1072 ells] els mateys B 
1073  ligen] legim BG 
1074  tot jorn] tots jorns B 
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Capítol primer del segon tractat d’aquest libre, hon se tracta dels sants àngels e de lur 

orde reverent; e primerament se diu a[J14ra]cí què [H24ra] és orde e jerarchia, e les 

jerarchies quants órdens han sots si, ne per quina manera. 

 

 [B23v, G24rb] Ara havem a veure del segon tractat d’aquest libre, qui ensenya lurs 

órdens quins són ne quants, ne lurs oficis e jerarchies. E deus ací saber que en la ordinació 

d’estes santes jerarchies los doctors han parlat diversament, per què yo he deliberat seguir 

monsenyor sent Dihonís, axí con aquel qui és principal en esta matèria e qui féu lo Libre de 

les angelicals jerarchies, e qui apar que degués saber esta matèria mils que tots los altres. 

[G24va] E majorment com ell mateix diga en aquel libre que a nengú no cal duptar res que 

ell diga aquí, com tot ço que aquí és ell haja haüd de boca d’aquell [H24rb] qui personalment 

ho véu tot, ço és de sent Pau, qui en esta vida present vivent fon arrapat fins al terç [A17v] 

cel, del qual ell estech especial dexeble. 

E deus ací saber, primerament, que jerrarchia vol aytant dir com sant principat o sant 

regiment; segonament, deus ací notar que cascuna jerarchia ha [J14rb] tres órdens de sants 

àngels; terçament, deus notar que cascun orde pren nom de la dignitat en la qual ha excés e 

preheminència sobre [B24r] l’orde qui li és jusà e pus prop. Açò presupposat, deus ací saber 

que tot l’estament angelical és partit per tres principats principals, qui són major, mijà e 

menor. 

 La primera jerarchia contén aquests tres órdens, ço és seraphín, cherubim e trons. La 

segona contén[H24va] dominacions, principats e potestats. La terça contén virtuts, 

archàngels e àngels. E són axí aquests [G24vb] ordenats a manera que són ordenats los 

servidors d’un gran rey o príncep, car aquí veuràs que alguns són entesos servidors en ço 

qui·s fa engir la persona del príncep (axí com són camarlenchs, consellers, secretaris e 

assessors), e quaix semblants són los àngels de la primera jerarchia. Altres n’i ha que han a 

entendre en lo regiment del regne en comú (axí con són los mestres de la cavalleria e almirals 

de la mar e los jutges e consellers de la real audiència),  e axí són los sants àngels de la 

segona jerarchia. Los terços són aquells qui són diputats a regiment [J14va] de certa 

província o part del regne [H24vb] o d’alguna ciutat ho vila, e aytals són los sants àngels de 

la terça jerarchia. [B24v] 

 

 



45 
 

Capítol segon, qui parla dels serraphins, qui són lo primer orde de la primera 

jherarchia. 

 

Retornant, donchs, al cap primer d’aquests sants órdens, deussaber que lo primer orde de la 

primera jerarchia és appellat serraphín, qui és [G25ra] enterpretat ‘plenitut de amor’, car 

a[A18r]quests sants amen Déu sobre tots los altres qui són en paradís, e per tal són a Déu pus 

acostats e posats pus alt. Car, com diu sent Agostí, lo pes de l’amor e la granea mesura la 

valor de la persona, e qui més haurà ací amat Déu, aquel serà en paradís a Déu pus car e a Ell 

pus acostat. E com aquests sants serraphins sien aytals, per tal són los majors sants àngels de 

paradís e pus [H25ra] alts en dignitat e en glòria. Aquests són tart tramesos baix a nós, car 

totstemps són encesos en contemplació de la amor del sobiran príncep. 

 Diu ací Basilius, en la Omelia dels àngels: «O, vosaltres, grans clergues, attenets ací no 

us engan vostre saber, car en [J14vb] paraýs l’amor hi és pus alta, e pus lo ignorant ne va 

davant lo scient, si ha amat Déu més que aquel». E sent Agostí, en un seu sermó, diu axí: 

«Guardats com nos va, com pescadors e sabatés e simples pagesos regnen en les altees de 

paradís, e nós, ab nostra mala sciència, anam-nos-en en infern.» E sent Gerònim, en una 

[G25rb] omelia sua: «Attén misteri secret e amagat del regne de Déu, car la sciència que 

nostre [B25r] Senyor Déu nos ha dada per fer-ne escala a pugar [H25rb] al regne de paraýs, 

conexent e sabent la sua volentat e les altres coses necessàries a la nostra salvació, vets 

que·ns és feyta, per nostra colpa gran e supèrbia, escala qui·ns aporta a infern. Car no pens 

que menys gens pugen en paraýs que scients, ne més se’n dampnen ne pus pregon que mals 

letrats». 

 Ítem, Alvarus, en la Suma de Planctu Ecclesie: «Null temps viu gran clergue hom 

humil ne pascient, ne amant penitència ne molt a Déu ne a les sues coses, car quaix tots los 

encegua supèrbia e presumpció. Per què no és maravella si a scàndel lur Jhesucrist no elegí 

aytals mas simples [J15ra] ignorants e hòmens menyspreats per lo món [A18v] e per los fills 

de la vanitat d’aquesta vida.» [H25va] 

 Ítem, Ysach, en les sues Contemplacions, diu axí: «¿Qui hanc véu gran clergue homil 

ne hom celestial ne amant molt a Déu? Cert, no yo. Emperò en paradís la amor hi regna e los 

serraphins sobre tots los altres han amat lur creador». 

 Ítem, Cesarius, [G25va] in Omelia omnium sanctorum, diu axí: «O, humana natura, 

guarda la tua dignitat, car a tu és atorgat encara en esta vida a pujar en lo gloriós offici dels 
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sanctifficats seraphs de paradís, qui tots són encessos en la bonea, noblea, liberalitat, [B25v] 

justícia e virtut e dolçor e magnificència del seu creador. Tots en aquell se arrapen e·s 

sospenen e s’enbracen e s’inflamen tots temps. ¡O, sobresalta vi[H25vb]da! ¡O, gloriosa 

occupació! ¡O, dolçor divina trespassant tot lur e nostre enteniment! ¡E no·m leixs axí 

dolorosament e vergonyosa passar esta mala e present vida, que a vegades no·m dons a sentir 

hun poch d’aquel gloriós convit! ¡O, Senyor, e com és benauÿrat aquel lo qual a aquest sant 

ofici appelles! ¡O, Senyor, e com és ja tot angelical dins la carn humana! ¡O, Senyor, e qui 

pot estimar [J15rb] quanta és la dignitat d’aquel que tu as pujat en aquest grau e qui·s spera a 

acompanyar los sants seraphins en glòria en aquesta mateixa santa obra! ¡O, enganats fills de 

Adam, ans cert és pus ver que sóts fills de terra, ¿e qui us ha enclinats de totstemps en est 

món amar la mort e fugir a la vida e dissipar-vos tots en los presents treballs, qui [H26ra] no 

us lexen una hora reposar? ¡O, encegats e indureïts! ¡O, sobres miserables, levats alt lo cap e 

contemplats lo cel, car aquí és la vostra heretat, e no és ací! Pensats quin convit oblidats no 

volent levar vostres coratges ne aquells inflamar en la amor del vostre creador, qui sol merex 

ésser amat. [B26r] E trobaríets en ell ricors, tresors, amors, [A19r] delits e plaers passant tot 

vostre enteniment. E a aquests béns nos apella ell tot jorn, dient: «Venits a mi, vosaltres qui 

treballats, e yo confortar-vos-he». Mas no és qui l’hoya, car amats més la mort que la vida e·l 

treball més que·l repòs e lo enuig més que·l delit, per què us cové de totstemps haver açí 

dolors, e ab estes dolors procurars-vos les eternals dolors qui us han a turmentar in secula 

seculorum». 

 Legim del sant abat Evargrius [H26rb] que, despuix que un jorn [J15va] estech arrapat 

en lo goyg de paraýs, totstemps fahia oració especial ab dijunis e altres ofer[G26ra]tes als 

sants seraphs de paradís, que suplicassen a nostre senyor Déu per ell que·l volgués lunyar 

dels trebals d’esta vida, e así lo ajustàs tot ab la contemplació lur celestial e sentís queucom 

d’aquella delitosa e gloriosa amor divinal en la qual ells són totstemps arrapats. E aparech-li 

un sant àngel, que li dix: «Per tal com as demanada cosa tan special, ab gran oració e 

suplicació e ab gran continuació de temps, vet que los sants seraphs de paraýs t’o han 

impetrat. Emperò que·t guarts que d’aquí avant no prenes ne cerques consolacions temporals 

ne del món». E de present lo dit sant se’n pujà en lo desert, lunyant-se [H26va] dels hòmens e 

del món. E aquí estech levat en glòria de contemplació, en tant excés fins a la fi de sa [B26v] 

vida, que més apparia àngel que hom. E dix, ans de sa mort, a·lguns aytals paraules: que si 

los hòmens sabien què és contemplar en la amor d’aquel eternal Senyor e sobresbenuhyrat 
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Déu, e quant lo gloriós senyor és voluntari a fer [J15vb] aquesta gràcia als hòmens si la 

volien aver ne cercar, no ha hom en lo [G26rb] món, per dolent que sia, que no leixàs totes 

coses e no anàs e cridàs e cerquàs Déu per monts e per colls e per valls, axí com aorat fins 

que hagués trobada aquesta tanta misericòrdia e gràcia. 

 Ítem, Gregorius Naza[A19v]zenus, en les sues Contemplacions, d’esta matèria diu axí: 

«¡O, ànima [H26vb] mia mesquina, regoneix-te, car esperit és de alta natura! No t’oblits, si 

bé t’estàs soterrada en aquest dolorós cors, quaix carnal, pudent e mortal sepulcre. Leva’t alt 

per amor en aquel qui t’ama de amor real, entegra e verdadera, e no trespasses axí 

miserablament esta present vida que no ages sentiment de la sua amor. Car si·t vols, ab 

esforç, encara contemplaràs aquella puritat e ardor en la qual los sobregloriosos seraphs en la 

benahuyrada ciutat de paradís contemplen lo seu creador, e són axí en ell per amor 

transformats e a ell units e col·ligats, quaix si la creatura fos, si dir-se pot ne deu, un altre 

Déu. E·n ells lo pare de glòria ha posat pregon de sciència general, per la qual, [J16ra] com 

[H27ra] per escala, pugen al pregon cordial de la sua amor. E aquí, en lur secretari, no·s 

tracta sinó de amor, [G26va] tota causa lur determena en amor. ¡O, quins esguarts, o, quins 

[B27r] delits, o, quins jochs, o, quins jardins són aquells contemplar a tu, Senyor, qui ést 

profunditat de infinita bonea e amabilitat! ¡O, Senyor, aporta-m’i per ta merçè! E ajuden-me 

los mèrits e prechs d’aquells gloriosos e sagrats pares e intercessors nostres, los sants 

seraphins, los quals has volguts posar en tan gran glòria e·n tanta honor, e aprés tu col·locar 

sens tot migà d’altres creatures». Per tots aquests dits d’aquests sants appar queucom la 

dignitat amorosa que han los sants seraphs en glòria. [H27rb] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Capítol terç, qui declara què són los cherubins. 

 

Lo segon orde de la primera jerarchia se apella dels cherubins. E cherubín és interpetrat 

‘plenitut de sciència’. No que los seraphs no agen més sciència que ells, mas són axí 

appellats per tal com ells ne an més que tots los [A20r] altres àngels jusans qui són aprés. 

Aquests, [J16rb] per tal com no han tanta sciència en les altees divinals, [G26vb] per tal no 

són tan alts en amor ne en contemplació divinal com són los seraphs, mas són en totes estes 

excel·lències pus alts que los dits jusans aprés ells. Aquests, segons la granea de lur sciència, 

entenen en contempla[H27va]ció de la saviesa de nostre senyor Déu. Car diu Alchimus, en lo 

Sermó de Tots Sants, que a·quests, més que als altres jusans, són propossades en lo espill de 

la eternal [B27v] sciència de nostre senyor Déu aquella multitut e profunditat de les eternals 

e incomutables leys e rahons amagades en lo gran abís de la sciència infinita del nostre 

creador. Aquests són tots inabisats en lo pèlech e pregonea de la substància, virtut, poder, 

saber, voler e glòria de la santa trinitat e en aquel tanquat misteri de les produccions o 

emanacions divinals termenades en lo fill natural de Déu lo Pare e en lo Sant Esperit. 

Aquests principalment entenen incessantment tots temps en penetrar los tre[H27vb]sors de la 

divinal essència, e quant a la sua dignitat natural, qui·s declara a ells a hull en les lurs 

perfeccions [G27ra] infinides, majorment en la altea de la sua in[J16va]mensa sciència, totes 

coses posibles e inposibles comprenent: passades, presents e esdevenidores. Aprés, se 

arrapen en la celsitut de la sua saviea e en la governació e regiment amagat alt e general de 

aquella, e com ella és lum en tota creatura, e com tota altra natura creada en nombre, pes o 

mesura és clar espil de aquella. Aprés, se leven en lo tresor de la sua potència, per la qual 

veem que són creats los cels, rodats los temps, formats [B28r] los segles e format tot quant 

és; e·n aquest arrapament posen tot lur enteniment. [H28ra] Lo qual arrappament appella sent 

Agostí, Super Genesim, conexença matutina, dient que, aprés de aquest, giren lur 

intel·ligència a entendre les sues obres, sens que no lexen lo dit contemplar. E appella lur 

girar aytal conexença vesper[A20v]tina, car no és tan alta com la primera, en quant la 

primera termena ésser en lo creador, e la segona en les sues obres e en lo bell obratge de les 

sues mans divinals, attenent aquí la universitat, subtilitat, bellea, orde e composició, granea e 

liga[G27rb]ment natural de totes les sues creatures, e com sobre aquelles ha estessa la altea 

del pregon de la sua magníffica saviea [J16vb] en multitut de naturals perffeccions; en bellea 

de altes e moltes regulars leys; en plenitut de benifets; en lar[H28rb]guea de moltes e grans 
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gràcies; en decorriment de diverses temps; en multiplicació e varietat de persones; en 

moralitat de virtuts; en permissió de grans e leygs casos d’àngels e de hòmens; en reparació 

de tots mals; en lum de grans e de moltes sciències; en col·lació de grans inspiracions; en 

infusió de nobles consells; en bellea de alts enteniments; en estremitat de grans actes; e·n 

amagats juhís de la sua justícia; e·n pregones misericòrdies de la sua dolçor; e·n grans 

retribucions e diverses dels seus servidors. A totes aquestes coses entenents leven-se en la 

sua laor, dient la paraula de Job, capitulo XXXVI : Ecce Deus [H28va] magnus vincens 

scienciam nostram. E volia dir axí: guarda ací e veges lo gran Déu del cel com venç tota 

nostra sciència. Car com diu [B28v] lo Psalmista, en [G27va] persona d’aquests gloriosos: 

«O, Senyor! ¡E com és gran la tua altea, car aquella no pot nostre saber attènyer acabadament 

per nenguna [J17ra] via! E açò entenent Fulgencius, en lo Tractat de benahuyrança, parlant 

dels cherubins, fa en lur persona aytal exclamació a Déu: «Natura incomutabla, art exemplar 

e mirayll de tota rahó intel·ligible, ver Déu vivent, e eternal pare e senyor, qui ést libre de 

vida e abís d’on pul·lula e hix vera vida e infinida lum! ¡O, principi original plenari e fontal 

de tota creatura, [H28vb] tot loch umplent, a tota res íntima [A21r] e present voluntat 

inobligabla, rectitut enpecable, virtut incomparable inmoble e estable saviesa, interminable 

totes coses regent, governant e disponent ab sobirana liberalitat e mesura, vigor tot lo món 

suportant, amor abraçant e inflamant, beatifficant e quietant tota la cort gloriosa, final paradís 

e benahuyrança nostra. ¿E què serà bastant a nós loar, glorificar, clarificar e magnificar a les 

vostres altees? O, sobresloable e amable patró, rey e gloriosa natura, a vós sol glorificam tots 

temps e adoram axí com a creador e glorificador [G27vb] nostre. A la vostra alta magestat 

supplicant, Senyor, ab tota aquella cordial reverència e honor, efficàcia e amor que podem, 

[J17rb] les [H29ra] vostres humils creatures, que vós, Senyor, qui en tanta altea, noblea e 

bellea e lum e claredat del vostre gran saber nos havets exalçats, dotats e magnifficats, vullats 

il· luminar aquells mesquins qui viuen en la terra, que a vós totstemps puxen ací ab nós loar e 

los nostres órdens reparar per especial do e gràcia de la vostra alta magnifficència!” 

Deya lo abbat Pambo, que hom qui just [B29r] saber desijava en esta vida, recórrer 

podia, aprés Déu, als sants cherubins, los quals Déus havia fets pous pregons de la sua saviea 

e de la sua sciència intermenable de la sua magestat. E açò sia dit dels sants cherubins. 
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Capítol IIII, qui determena e tracta dels sants àngels appellats trons. [H29rb] 

 

Orígenes, en lo tractat que féu De stulta sapiencia, sí fa especial menció del terç orde de la 

primera jerarchia celestial, e l’appella trons, ço és ‘cadires de [G28ra] Déu’. E són axí 

appellats car, axí com lo jutge seent en la cadira judicial proposa lo juhí que ha ordenat, axí 

nostre senyor Déu per aquests proposa als jusans sants àngels los seus alts juhíis, e per 

aquests los determena, o·ls propossa [J17va] ja determenats, als altres aprés d’éls. E deus açí 

saber que en aquests en especial, més que en los altres pus baix, relluu e appar la dretura e 

veritat de [A21v] justícia de nostre senyor Déu, car ells, per lur ofici, la han a tractar e 

manifestar. Per tal dix Ciril[H29va]lus, en lo Sermó dels sants àngels, que aquests són 

aquells qui los pregons juhís de nostre Senyor Déus pertracten e divulguen e approven e 

glorifiquen.  

 «O, diu aquest, ¿e qui pot estimar los amagats juhís que la font de saviea obra e per 

aquests meneja en la glorifficació dels sants en paraýs? Car aquí, segons que dix lo Salvador, 

los primés són derrers e los derrers són primers. Pensa, encara, los grans juhís que ell fa tots 

jorns en la terra e·n la amagada [G28rb] governació del món, hoc e·n lo procés de la vida 

dels hòmens: com alguns ne lexa mal viure; altres appar que vulla forçar de és[H29vb]ser 

bons per les grans maneres amigables que·ls serva; [B29v] e altres lexa jaure en lo femer de 

peccat, e en aquells los lexa morir, e altres, ans de la mort, los ne leva per sa gràcia special; 

alguns dampna pregona[J17vb]ment; altres de qui menys o apparia, condempna pus 

piadosament; alguns hic exalça e·ls manté en grans honors; altres exalçats aterra e fa viure en 

grans misèries e dolors; alguns favoreja a temps, altres impugna a temps; altres fa viure en 

grans penes e turments; alguns, qui jamés no peccaren, ha paradís tolt de tots punts, axí com 

als petits morts en original peccat; a altres, qui tots [H30ra] temps quaix han mal viscut, ha 

dada en paraýs gran promoció e estat, axí com al ladre qui morí ab ell en la creu. Emperò tot 

açò [G28va] són juhiís seus irreprensibles, car són fundats en sobirana justícia, tractada, vista 

e revellad als sants trons, e per ells publicada als gloriosos spirits sots ells, e a nós, per gran 

part amagada en esta tenebrosa vida present. 

De la dretura dels quals sants juhís dehia lo Psalmista: Judicia Domini vera justificata 

in semet ipsam, e volia dir que los sants juhís amagats de nostre senyor Déu són axí 

justifficats en si mate[A22r]ixs, que no·ls pot rependre nenguna creatura. Car com altra rahó 

no·ls justi[J18ra]fficàs, diu Cesarius, aquesta hi és bastant, ço és que tots aytals juýs [B30r, 
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H30rb] proceexen de infinida saviea e de infinita rahó e dretura qui errar no pot per nenguna 

via. Emperò per tal com són fort amagats, dien los sants trons, com los són revellats per 

l’altea de nostre senyor Déu, la paraula que dels dits juhís mateixs diu sent Pau, Ad Romanos, 

nono: O altitudo diviciarum sapiencie et sciencie Dei quod incompreensibilia sunt judicia 

eius et investigabiles vie eius. [G28vb] E vol dir axí: ¡O, altea de les riquees de la saviea e 

esciència de Déu, e com són axí inconprensibles los seus juhís e amagades les sues carreres! 

 Legim de Randufo, fort famós e gran mestre del rey Phelip de França, que com un jorn 

estigues en sa cambra pensant [H30va] e fort alegre en les grans prosperitats que Déus li 

havia donades en esta vida —car havia-li dat Déus gran amistat ab lo dit rey e grans 

promocions en sa cort, e aprés grans riquees e molts infants e gran fama e molts amichs e 

muller fort a ell plasent; e com lo sant abbat Amandus possàs en sa casa [J18rb] e fos inspirat 

per los sants trons, als quals lavors de fet fahia sa oració acostumada, e fos informat 

largament del goig que aquell avia en sa cambra pensant en sa prosperitat e de la fi d’aquell, 

diu que entrà-sse’n a ell e dix-li: «Si sabies los grans juhís [B30v] de nostre senyor Déu qui 

seran en aquest any [H30vb] sobre tu e sobre totes les coses de què ara te glorieges, ploraries 

e cridaries [G29ra] nit e dia fins a la mort. Car tu morràs tantost, e tot quant has, en un buf 

serà delit e perdut e tota ta casa serà perida. E tu seràs jutgat axí com un gran uffaner ventolà 

e desconexent a Déu, qui tota la tua vida has despessa follament en vent e en plaers e en amor 

de la tua carn e de les coses del món. Leva d’aquí, mesquí, e veges [A22v] si almeyns poràs 

enpetrar ab lo Senyor, qui axí te ha jutgat, que almenys la tua ànima fos salva”. E diu que 

levà·s ab gran dol, e tinent lo consell del sant hom vénch a bona fi. Emperò no póch inpetrar 

que totes les altres coses sues no perissen, [H31ra] axí com lo sant hom li havia proffetat. Per 

què consella aquest doctor que tot crestià faça especial oració tots jorns als sants trons perquè 

[J18va] suppliquen per ell a Déu que vulla metigar los seus forts e grans juhiís qui·ns vénen 

damunt. E ells, qui·ls veen e·ls saben, nos impetren revocació o mitigació per la lur gran 

caritat e bonea.  

 

 

 

 

 

 



52 
 

Capítol V, qui ensenya què és mal fet curiosament curar dels amagats juhís de 

nostre senyor Déu. [G29rb] 

 

Mauricius, monge de Conturberi, per lonch de temps féu oració als sants trons que li fos 

revelat què era la causa dels següents juhís amagats de nostre senyor Déu, ço és: ¿què és la 

raó que Déus lexa a l’hom malvat e reprovat haver gran senyoria, e li lexa fer [H31rb] a sa 

volentat sobre tot quant mal voll fer? [B31r] Segonament, ¿per què Déus lexa perdre e 

dissipar innumerable poble per dolent e fol senyor? Terçament, ¿per què tramet tanta 

persecució, dolor e misèria a aquell qui és bo e just? Quartament, ¿per què lexa caure a temps 

justícia e falsetat prosperar? Quintament, ¿com lexa los hòmens scients, més que los altres, 

encegar? ¿E los veylls, quant són prop de lur mort, endureir? ¿E los pus dotats de seny, més 

que altres, en regiment de lur vida follejar? ¿E per què los damp[J18vb]nats vol per totstemps 

en tan grans penes turmentar? 

 E aparech-li, ço diu, aquí un sant àngel dels trons, e dix-li axí: «Gran pe[H31va]na 

merexies tu, qui aytal supplicació tan curiosa e presumptuosa has feyta a Déu, car bastar-te 

deu de supplicar per ta salvació [G29va] e dels altres a qui ést tengut, e de demanar ço que 

Jhesucrist [A23r] ensenya de demanar en lo Pater noster. Sàpies que lo Senyor te volia 

flagel·lar agrament per aquesta demanda tan folla, emperò per nostres oracions e suplicacions 

te perdona de present. Ne ton desig mereix altra resposta, emperò ço que desiges veuràs 

clarament en lo regne de Déu: per què viu religiosament per tal que y meresques ésser. E 

guarda’t de esperit de presumpció, car humilitat és la via segura qui porta los elets a glòria 

e·lls revella los grans secrets e juhís de nostre senyor Déu, [H31vb] la qual tu no has haüda 

en lo pregon de ton cor, per què no mereixes saber ço que desiges. A Gregori papa, sant de 

ton orde, estech revellat tot ço que tu [B31v] demanes saber. E ell possà totes les solucions 

de tos duptes en los seus Morals que escriví sobre Job, los quals tu no has vists [J19ra] per ta 

gran necligència, per què mereys gran penitència. Mas és-te perdonada si·ls estudies d’aquí 

avant, car aquells ha dats [G29vb] lo Sant Spirit als hòmens, singullarment religiosos, axí 

com a regla de bona consciència». E dites aquestes paraules l’àngel aquell desparech. 

 Cassianus, en ses oracions, fa a Déu aytal exclamació: «Lo juhý, Senyor, en ma fi 

¿qual deu ésser de mi? ¿Ja és format e dins la vostra pensa eternalment cogitat e 

de[H32ra]termenat, e als sants trons revellat? Ay las, e yo no·m sé quin s’és, e ja està escrit! 

¡Ja és la sentència dada, mas tenen-la tancada aquells gloriosos esperits! O, Senyor, e plàcia-
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us reebre los prechs, car los meus són tan inmúndeus, e per lur amor temprar vostra rigor, car 

tot mal mereix la mia vida si no és per vostre alt juhí supportada e per vostra dolçor». E diu 

aquí aquest document que totstemps que hous nomenar algun juhí de nostre senyor Déu, que 

ab tota ta força te estudies de honrar [A23v] aquel e de no blasmar, mas ab tota reverència e 

temor aquell exalçar per ço que no [B32r] cages en lo juhí de Déu felló, lo qual deu tembre 

tota creatura. Car los sants trons, veens aquells tan alts [J19rb] e drets [G30ra] juhís, 

totstemps adoren e santtifiquen lo sobiran jut[H32rb]ge qui ensenya tanta saviesa e virtut. E 

açò sia dit dels sants trons e cadires judicials de nostre senyor Déu, e per consegüent de tota 

la primera jerarchia, entessa en lo servey del rey celestial, al qual plàcia perdonar a mi, 

peccador miserable, qui tan groserament e exuta parle de la gloriosa obra sua e dels seus 

transcendents e molt remembrables cavallers e servidors. 
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Capítol VI, qui tracta de les dominacions. 

 

Ofici és de les dues següents jerarchies entendre e girar-se baix als hòmens ací vivents, 

segons que possa Dionís, en lo Libre de la sant angelical natura. Axí, emperò, que jatsia que 

aquests III  órdens de la segona je[H32va]rarchia tracten lo regiment humanal, açò és emperò 

en comú. Axí com lo consell del príncep e lo parlament de les corts se fa per lo general 

regiment del regne, e açò que aquí és determenat se exegueix pus per diverses [G30rb] 

oficials, grans e pochs, axí és en aquela cort celestial e gloriosa, segons que diu Dionís en lo 

dit libre, car en lo [J19va] consell de la segona jerarchia se [B32v] tracten les causes generals 

del regiment humanal qui puyx se exegexen per los àngels de la terça jerarchia. E si alguna 

causa s’i tracta special, la execució ha ha fer sant àngel de la terça jerarchia, segons que posa 

lo dit sant Dionís aquí mateix. 

E deus ací saber que lo primer [H32vb] horde e pus alt de aquesta segona jerarchia, se 

appella dominacions, e a aquests se pertany tractar del regiment dels hòmens. Ço és, segons 

que possa Cantuariensis, Sobre la santa angelical [A24r] jerrarchia, que aquells, avent 

esguart al temps e a les persones e als mèrits dels súbdits, attenen e revellen als sants àngels 

jusans què és la volentat de nostre senyor Déu sobre lo regiment del món, e·ls manen que axí 

sia fet dins aytan temps sobre aytal nació e aytal sia regidor o sia permès regir. E ací, diu 

aquest doctor, són fort amagats los grans juhiís [30va] de nostre senyor Déu e fort amagats 

als hòmens. E ací, so diu, se treballen los hòmens e·s comouen cant veen regir los elats o 

scelerats o folls o effemi[H33ra]nats, diffamats, criminats o hòmens de tots punts de Déu 

lunyats, qui en res no guar[J19vb]den a Déu, sinó ha honor, a delits, a diners, [B33r] a 

vanitats, a vengances; qui tots temps desigen no profit mas lo cars e lo errar del poble per 

aver rahó e occasió de subjugar aquel. Emperò, ço diu qui agudament pensava la causa 

d’aquest mal: ¿e per què Déus tot poderós permet açò? ¿E a quina fi ho ha aportat? Nengú no 

se’n maravellaria, car açò fa lo sobiran governador sovín per purgar lo poble peccador de sos 

mals per aytals tribulacions, axí com possà los juheus, en temps que avien lur terra, sots 

diverses captivitats e regiment de tirans malvats e ydòlatres e enemichs de Déu tot poderós. 

A vegades se fa per exercitar [H33rb] los justs e ajustar grans mèrits per obtenir les grans 

cadires de paradís: e axí permès flagel·lar los sants mar[G30vb]tris e tota crestiandat per CCC 

e aytants anys, sots potestat de X tirans principals, per los quals tot crestianisme soferí la pus 

cruell persecució que jamés soferís nació del món en tant temps. E com, segons que dien los 



55 
 

sants e les Escriptures Santes, nostre senyor Déu, aprés la sua [J20ra] glòria, que 

principalment entén totes les coses, ordena ací per proffit dels elets, car los dampnats e los 

reprovats e malvats qui s’an a perdre ja no són [A24v] en [B33v] compte ne en memòria 

davant [H33va] Déu: per aytal lexa aytals senyories per lur proffit e exercici, jatsia que 

principalment les prometa axí per glòria sua, car per esta via ell n’és fort glorifficat, 

ensenyant la sua misericòrdia en los elets ben pascients e subportants ab reverència sua los 

dits mals. E és glorificat en la gran justícia que ell fa depuixs, dampnant los execudors de tan 

malvat regiment contra los elets e contra caritat e la ley de Déu proceents. E jatsia que 

totstemps se cobren ab qualque pali [G31ra] de bé, lavors, diu aquest doctor, mostra nostre 

Senyor lur dampnada consciència ésser estada sofisticada e falsament cuberta ab ypocrital 

pali e ficció. Per què, diu aquest doctor, és gran confussió al crestià, que com se veu [H33vb] 

maltractat per mala senyoria, ho veu que no·s troba refugi a nenguna justícia ne bonea lur, 

ans que tot lo món [J20rb] és corromput per aytal via, com per açò torba si mateix, ne ha 

impaciència ne diu res contra Déu ne per açò se mou en res ne rebel·la contra la senyoria, 

com aytals regiments sien per especial dispensació de la divinal governació e per proffit lur. 

E no res menys com Déus haja manat per sent Pere e per los seus sants que tot hom sia 

subjugat a la senyoria, si·s vol bona si·s vol mala, e a tirans e a bons reys e a qualsevol 

regiment, car tots [B34r] aquells prenen lo poder de Déu e són oficials seus, per honor del 

qual deuen ésser temuts e honrats, car ell los tramet en lo món ell sap per què. E per rahon 

d’açò, cascun deu baxar lo cap e obeyr [G31rb, H34ra] a Déu e a aquests en totes coses qui 

no sien contra Déu, car gran és lo mèrit e lo guardó que la persona súbdita espera de Déu lo 

jorn de sa mort per esta santa pasciència. 
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Capítol VII, com és perillosa cosa regiment de ànimes e con los mals regidors són 

grans peccadors.  [A25r, J20va] 

 

Lo teu cor, axí mateix, de tu, qui súbdit ést, deu pensar, segons que possa lo dit doctor, 

quanta gràcia t’à Déus feta que no t’à possat en aytal estament, ans t’à lunyat de tan perillosa 

via a dampnació, e majorment, si vehies los turments e mals infinits als quals los ha deputats, 

segons que legim Sapiencie XII. Per tal, axí com a malalt del qual lo metge veu ja mort, los 

lexa Déu aleerar a tots quants mals vo[H34rb]len fer, car sap a quins mals los conserva per a 

tots temps. Per què consella aquest beneyt doctor de fer especial oració a les celestials 

dominacions que·ls plàcia horar per nós que ajam bons regidors e que en [G31va] los mals 

nos dó bona paciència. A·quests sants àngels deuen haver tots los bons prínceps del món 

special devoció, car aquests los poden ab nostre Senyor Déu impetrar grans gràcies [B34v] e 

gran misericòrdia, axí com de fet ho legim de molts sants reys, qui a·quests havien special 

devoció. 

Possa aquell Cromacius, en la epístola que tramès a Robert, príncep de Aquileya, aytal 

paraula: «Gran és la malvestat dels hòmens del món que, per bons [J20vb, H34va] que sien, 

tantost com han regiment o senyoria perden lo seny, car no saben portar lo càrrech de la 

prosperitat perrillosa. E com hofici de regiment sia art la pus alta e la pus santa e la pus a Déu 

cara, e la major que sia en lo món e pus merithòria, e que faria a l’hom d’ella bé usant a Déu 

sobiranament car e amable e pus alt en paradís (car és entessa de tots punts en salut de les 

nostres ànimes), emperò la perversitat dels hòmens de aquesta santa art ha fet camí dret a 

infern, companya [G32vb] dels diables, font de tot peccat, taverna de scelerats, nodriment de 

tota malícia, en tant que los [H34vb] pijors hòmens que en lo món sien, són huy en regiment, 

e los majors peccadors [A25v] e majors enemichs de Déu e del proÿsme e de la cosa pública 

e ab menys consciència en tota part, e qui menys temor han de Déu e menys de vergonya dels 

hòmens, per què innumerables ne vénen a mala fi». 

Per què deya sent Bernat: «O, fills dels hòmens, e com és tan gran la vanitat e la follia 

que tenits al cap, car tots anats cercar honors [J21ra] e presidències en lo món, com los sants 

àngels, si per terra anaven e peccar podien, haurien paor de tenir hofici de regiment». E per 

[B35r] tal sent Pau consellava que per squivar lo gran perill de les ànimes dels regidors, hoc 

de les ànimes regides, que lo regiment de les coses terrenals no [H35ra] fos acomanat als 

hòmens de santa vida mas a aquells qui han la saviea terrenal, los quals ell apella hòmens 
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contemptibles. E açò al·lega sent Gregori, qui diu axí, [G32ra] XIX Moralium, tractant la dita 

paraula de l’Apòstol qui és Prima Chorintiorum VI: Seccularia judicia, etc. E diu axí: Qui 

minoris meriti sunt in Ecclesia et nullis magnorum virtutibus pollent ipsi de terrenis negociis 

judicent quare per quos magna nequeunt bona minora suppleantur quos apostolos 

contemptibiles nominat et tamen sapientes vocat cum dicit secullaria judicia si habueritis 

contemptibiles illos constituhite ad judicandum hec ille. E vol dir axí: que aquells qui són 

entre vosaltres de menys mèrits e qui no han grans virtuts, aquells jutgen dels [H35rb] 

terrenals negocis, axí que, pus que per ells no·s poden les grans coses sperituals spatxar, que 

almenys facenlos menors serveys». E aquests, [J21rb] ço diu, apella lo Apòstol contemptibles 

com diu: si avets a jutgar les coses setglars, posats-hi aquells qui són contemptibles ho 

menyspreats entre vosaltres, e aquels jutgen-ho. E aquests són hòmens qui han saber 

mundanal e de la terra, mas poch speritual [G32rb] e de Déu. Vet com los apella aquest 

[A26r] sant los regidors encara covinents dels fets setglars; pensa com appellarà aquels qui 

mals [B35v] són e mal viuen. Donchs, diu Vercellensis, sobre la santa angelical jerrarchia 

parlant de les dominacions: tots prínceps e [H35va] regidors, dreçats lo vostre cor a aquests 

gloriosos àngels apellats dominacions perquè ells supliquen al sobiran president, nostre 

Senyor, que la presidència vostra vos sia via a paradís e no us aport a l’infern. E açò sia dit 

dels sants àngels apellats dominacions. 
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Capítol VIII, qui tracta dels sants àngels appellats principats.  

 

Tot lo poble, en especial, e aprés tot hom súbdit a potestat ecclesiàstica o setglar, és molt 

obligat al segon orde de la segona jerarchia, lo qual és apellat principats. Car aquests revellen 

maneres e induexen los [J21va] esperits jusans dats al nostre personal ministeri a humilliar e 

a informar a [H35vb] nós humilment obeyr a les [G32va] senyories a nós dades per Déu, 

al·legant-nos la volentat de nostre senyor Déu, qui vol qui·ls hobeyscam, e lo gran proffit 

qui·ns en segueix en ànima e en cors, e del contrari grans e poderosos dampnatges. Per què 

dix sent Paul, Ad Romanos XIII: Qui potestate resistit Dei ordinacioni resistit, e vol dir que 

aquel qui contrasta a la potestat, aquel contrasta a la ordinació de Déu, del qual devalla la 

potestat. E, Ad Colosenses III, diu: Obedite per omnia Dominis terrenalibus, ço és a dir que 

tots hobeiscam als senyors terrenals en totes coses, ço és que no sien contra Déu. E açò 

mateix diu Ad Titum tercio et Ad E[H36ra]breos XIII, e sent Pere, Prima Petri secundo. E 

diu, Ad Romanos XIII, axí: Qui potestati resistit dampnacionem [B36r] sibi adquirit. E vol 

dir que aquel qui contrasta a la potestat, se procura dapnació a la sua ànima; hoc encara, mort 

al seu cors e des[A26v]trucció als seus e a la sua casa, segons que possa una novella [J21vb] 

glossa. Raho és car Déu fa part ab la potestat, si bé s’és mala, e açò per tal com té son loch. 

D’aquest orde és [G32vb] lo gloriós prelat celestial, monsényer sent Miquell, per nostre 

senyor Déu fet príncep de les nostres ànimes e en gran honor possat en la sua santa Esgleya. 

E l’ha tots temps [H36rb] tengut en special grau e reverència, segons que davall havem a 

tractar largament. 

A aquests sants principats majorment devem ésser forts devots prechs per tota gent 

súbdita que·ls dó cor e de voler tots temps de humiliar si mateixs a les senyories, e que les los 

vulla donar dolces, justes e bones, e que ab elles puxen envers Déu merèxer lo guardó de 

vera obediència. E açò sia dit del segon orde de la segona jerarchia.  
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Capítol IX, qui tracta dels àngels sants apellats potestats.  [G36va] 

 

Honor e altea de la magestat divinal requer que haja servidors qui no solament entenen a la 

sua magestat loar e glorifficar, ans encara n’aja per los mals ha humiliar e a aquells a 

contrastar. E axí u [J22ra] ha l’emperi divinal de nostre senyor Déu, car [G33ra] ell ha lo terç 

orde de la segona jerarchia [B36v] celestial, lo qual és apellat potestats, car a ells és dat que 

per lur poder, vigor e virtut contrasten als diables e als mals hòmens, que no facen de fet tant 

de mal com volrien fer. E de aquest sant orde és aquell sant àngel Rafael, del qual legim, 

Tobie octavo, que ligà lo diable qui ofegà los VII  marits de Sarra en lo desert pus alt. [H36vb] 

Aquests, segons Dionís en aquest mateix libre, tracten en general d’aquesta matèria entre si, 

consultant tots temps la vo[A27r]lentat de Déu, e puys ço qui és conclús per ells revellen als 

sants àngels jusans per fer-ne la execució. 

 D’açò dóna Cesariencis aytals eximplis en lo Libell de la governació general. Actén, 

diu ell, en lo començament del món ¿qui gità los diables del cel? Cert aquests manant-ho als 

sants àngels jusans. Qui féu la execució del diluvi? Qui mes foch en Sodoma e Gomora? Qui 

matà Toredacan e Abiron? Qui venç, huy en dia les batalles e mata e empatxa aquels qui 

volen bregues, carnalitats, homeys [G33rb] infa[J22rb]mes, vengances, e tracten mals infinits 

[H37ra] e no·ls poden portar a fi? Cert tot dia devalla de la alta governació de l’emperador 

sobiran, nostre Senyor Déu, qui puix vol [B37r] que per aquests, axí com per cars sirvents 

seus, sia vist e·n sia per ells glorifficat, veent la altea de la sua virtut. E li plau que per 

aquests sia puys revellat als jusans sperits, e per aquells feta la execució. E d’aquests parlà lo 

nostre Salvador a sent Pere quant li manà, en la sua presó, que no esvaís los qui·l venien a 

pendre, dient-li axí: «E no·t penses que yo puix pregar lo meu pare e ell dar-m’à més de XII 

ligions de sants àngels, ço és qui poran matar o empatxar aquests hòmens per guissa que 

no·m poran noure ne mal fer», volent dar a entendre que a·quests sants àngels [H37rb] 

pertany per lur ofici de refrenar lo poder dels dimonis e dels mals hòmens per lurs alts 

consells e altres revellacions feytes e manaments qui·s fan als jusans sperits, qui de lurs 

revelacions fetes e manaments són execudors. Diu sent Gerònim: [G33va] «¿E qui pot pensar 

aquels nostres mortals enemichs los demonis quants mals nos farien tots temps si los 

gloriosos esperits e potestats celestials no·ls [J22rb] reffrenaven e no·ls ho vedaven? 
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Capítol X, qui ensenya com lo diable per força ha a obeir al bon àngel quant res li 

mana.   [A27v] 

 

Olimpius grech, comentant lo libre De Deo Socratis, sí fa qüestió per quina manera sperit 

sobergueja a esperit, com no agen cors[H37va]os qui·ls [B37v] contrasten, segons que 

damunt és ja dit, e què és la rahó que lo diable, qui és tan mal, obeeix al bon e sant àngel com 

li mana res ab eficàcia? Aquesta qüestió él respon sots les següents proposicions. La primera 

sí és que lo bon àngel contrasta a altre bo sens nenguna malícia. Açò prova ell per ço qui·s 

diu Danielis decimo, hon havem que sant àngel, qui era aquí ab ell, donant raó a Daniel com 

tant avia laguiat de respondre-li, assignà-la-li aytal, ço és que l’àngel príncep de Pèrsia li avia 

contrastat. La rahó d’aquest contrast era, segons los sants [G33vb] doctors, car lo poble de 

Israel, qui era en Pèrsia, per la sua presència fehia gran bé als hòmens d’aquela terra, 

retraent-los de les ýdoles [H37vb] e preycant-los de Déu verdader e la sua alta ley, per què lo 

sant àngel de Pèrsia supplicava a nostre Senyor que lo dit poble d’Israel encara no·s partís 

d’aquí ne se’n tornàs en Jherusalem. [J22vb] E Daniell e son àngel, attenent que·l temps dels 

setanta anys de la captivitat del dit poble per Déu assignats eren ja passats, per tal Daniel e 

son àngel supplicaven a nostre Senyor que lo dit poble fos deliurat. Vet com cascuna de 

aquestas parts havia ssanta en[B38]tenció, emperò la una oració contrastava a l’altra sens 

neguna malícia. Emperò com les parts saben la volentat de nostre senyor Déu, tantost se 

concorden, e açò tots dies se fa entre santes persones, car la una orarà per una cosa e l’altra 

per lo contrari, sens nenguna mala entenció ans ab fort bona e santa. E lo Mestre de les 

[H38ra] Sentències, en lo primer, a la fi, ensenya com algun bon hom volria [G34ra] morir 

per ésser ab Déu, e son fill volria que [A28r] no morís, axí com bon fill desija la vida de son 

bon pare, emperò cascunes d’estes volentats plaen a Déu. Axí és en lo propòsit de dos bons e 

sants àngels, per què appar per açò veritat de la primera proposició.  

 La segona és aquesta, ço és que mal àngel fa en moltes coses contra la volentat de Déu 

e del sant àngel seu. Appar açò en tots quants peccats fa, car nostre senyor Déu no vol peccat, 

ne lo seu àngel, ans lo avorrexen sobiranament, segons [J23ra] que diu sent Agostí en lo 

Libre de vera ignocència, e prova-u car contra peccats ell ha fetes ses leys e dats sos 

manaments. 

 La terça és que [H38rb] lo diable no gossa fer res contra la volentat de nostre senyor 

Déu ne del seu sant àngel, si ell veu [B38v] que ells ho vullen ab efficàcia e ab esforç. Raó de 
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açò asigna sent Ancelm, car jatsia que lo diable no tema la ley ne lo voler de Déu ne de son 

sant àngel, en quant los sab posats en ley o en manament, emperò si ell veu que ells ho vullen 

ab efficàcia, aquí no pot contrastar per res, [G34rb] ne gossa assajar lo contrari sabent que no 

n’hauria son propòsit. Emperò encara raó d’açò assigna lo dit doctor. E és la primera car ell 

sap que no és potent a contrastar a·ytal voler, e per consegüent ell volent o no volent axí s’à a 

fer e per tal en va [H38va] contrastaria car tot son contrastar no profitaria. La segona rahó sí 

és car cant ell veu la volentat del bon e sant àngel, lo qual sap que no pot axí fort voler sinó 

çó que Déus vol, tement-se que no provocàs la ira de Déu ab efficàcia contra si matex, no li 

gossà contrastar en res que ell vulla. La terça sí és car ell véu que provocar-se Déu axí contra 

si mateix li és perill [J23rb] que per açò Déus no·l gitàs en infern e no li agreugàs penes e 

dolors. La quarta sí és car axí [A28v] com tot hom tem son major indignat, per natura de sa 

indignació, qui porta ab si terror e indignació, axí lo demoni tem molt la indignació de Déu e 

de son sant àngel, hoc encara del sant [H38vb] o just hom cant ve de part de Déu, havent en 

memòria los terribles juhiís que [G34va] nostre Senyor ha feyts, per si mateix e ha instància 

de santes persones, axí dels diables com de males persones, a instància dels sants [B39r] 

àngels com de sants hòmens, com axí mateix per zell de justícia, segons que ells han vist 

diverses vegades e ligen tot jorn en les Santes Escriptures. 

 


