
UNA EDICIÓ GIRONINA DE 1637 
DEL "LLIBRE DELS BONS 

AMONESTAMENTS" 
D'ANSELM TURMEDAi 

PEP VILA 

Amb motiu de l'edició crítica que Xavier Renedo i qui signa aquestes 
ratlles preparem d'una mal coneguda versió manuscrita del segle XV, del 
Llibre dels bons amonestaments (1398) d'Anselm Turmeda, copiada a 
Fornells de la Selva, que pertany a una col·lecció particular, m'he adonat de la 
importància d'una edició gironina del segle XVII, en el joc de la trasmissió i 
difusió molt considerable d'aquest tractat didàctic i de moral, que va ser llibre 
de lectura obligatòria a les escoles catalanes fins mitjan segle XIX. L'home de 
la primera Renaixença i erudit Manuel Milà i Fontanals encara havia vist usar 
aquesta obra versificada per ensenyar a llegir. Aquests franselms?- com així 

' Pere M. Bordoy Torrens, Obres de Fra Anselm Turmeda, "La Il·lustració Llevantina", núm. 27, 
1-12-1901, pàgs. 324 i ss. Maria Conca-Josep Guia, Els primers reculls de proverbis catalans. Ajuntament 
de Bellpuig-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996. Mikel de Epalza, Anse/m Turmeda. Biografies 
de Mallorquins. Ajuntament de Palma, 1983. Pere Marcet i Salom i Joan Solà, Història de la lingüística 
catalana 1775-1900, Universitat de Girona- Eumo, 1998. Joaquim Juan-Mompó i Rovira, Lectura del 
"Llibre de bons amonestaments" d'Anselm Turmeda, "Randa", 37, Miscel·lània Josep Maria Llompart, 
III, pàgs. 5-15. Marçal Olivar, Bernat Metge. Anselm Turmeda. Obres menors. Barcelona, "Els Nostres 
Clàssics", 1927. Jordi Venié i Faget, Continuïtat pedagògica catalana durant els segles XVIll i XIX, 
Barcelona, Grup Promotor d'Ensenyament i Difusió del Català, 1981. 

2 'Tres rames de flantemps (sic) en octau", en l'inventari dels béns que foren de Josep Bro, 
realitzat el 20 de maig i el 23 de juny de 1794. Aquesta relació va ser publicada per Enric Mirambell: 
Història de la impremta a la ciutat de Girona, Ajuntament de Girona-IEG, 1988, pàg. 117. D'aquesta 
edició de Bro, no n'hem sabut veure cap exemplar. 

En una tarifa de preus de 1655 que vam editar en el llibre col·lectiu: Gremis i Oficis a Girona 
(Ajuntament, 1984, pàg. 303) apareixen consignats diversos llibres de consum, venuts pels llibreters, 
que tenien marcat un preu fix. Entre aquests hi havia: " unes bacerolas, uns salms, un flantem (9 sous), 
un Pelegrí, uns Vesprals, una Magalona, un Comte Partinobles", etc. 
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s'anomenaven, els trobem en molts inventaris d'impremtes. El llibret conté també 
les famoses cobles del jom del judici, l'oració de Sant Roch i de Sant Sebastià. 

Diversos investigadors com ara Jordi Verrié, Pere Marcet Salom i Joan 
Solà, desconeixedors d'aquest fullet gironí, n'han inventariat, entre 1635 i 
1821, una quarantena d'edicions, que no són totes les conservades de les 
estampades a moltes ciutats de Catalunya, i a València, amb versions castella
nes des del segle XVI. A la Biblioteca de Catalunya n'hi ha més d'una, sense 
nom d'editor ni data, que fa difícil la seva catalogació. Amb motiu de la cele
bració d'aquest / Congrés d'Història de Girona em plau donar a conèixer 
aquesta impressió, que amplia el ventall d'obres editades a la nostra ciutat. 

Del Llibre dels bons amonestaments encara no n'hi ha cap edició críti
ca fiable. Quan Marçal Olivar va publicar aquesta obreta^ no va tenir en comp
te tots els testimonis coneguts. Només va utilitzar les fotocòpies del manuscrit 
de Carpentràs existents a la Biblioteca de Catalunya. D'aquí la importància 
d'establir una futura edició amb totes les garanties, col·lacionant tots els 
manuscrits i les edicions possibles. Marià Aguiló en va fer una edició en el seu 
Cançoneret d'obretes amb aquestes paraules:" La present la trayera de manus
crits anteriors a l'emprempta, a fi de que comparanse ab los exemplars 
moderns, pugan notarse les esmenes, variants y errades...". 

Els catàlegs bibliogràfics consultats donen les impressions següents, 
anteriors a la gironina de 1637: 

- Libre compost per frare Encelm Turmeda ab la oració del àngel cus
todi. Fonch estampat lo present tractat en la insige ciutat de Barcelona per 
Duran Salvanyach, 1527, 8̂ , gòtic, 16 fols. Comença: "En nom de Déu omni
potent". [Palau i Dulcet, 342317]. Vegeu J. Ruiz Calonja, Història de la lite
ratura catalana, Teide, Barcelona, 1954, pàg. 221. Jordi Rubió i J. M. 
Madurell a Documentos para la història de la imprenta y librería en 
Barcelona (1474-1553) (Barcelona, 1955, pàgs. 212-21A) donen a conèixer un 
document de 1498 en el qual apareixen consignats 36 Franselms d'una edició 
incunable, avui perduda. En un altre inventari de 1524, surten en la relació "sis 
mans de francelms" d'una altra impressió no controlada. 

- Libre de bons Amonestaments compost en Tuniç per fra Encelm 
Turmeda..Bdxc&lond,, 1575. Provinent de la Biblioteca Colombina de Sevilla, 
segons Marçal Olivar. 

3 Bernat Metge. Anselm Turmeda. Obres menors. Text, introducció, notes i glossari per... 
Barcelona, Els Nostres Clàssics, 1927, 8è, 178 pàgs. 
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- Libre compost per Fra Anselm Turmeda. València, 1594, en castellà. 
[Aguiló, 2259]. 

- Llibre compost per Frare..., ah la oració de Sant Miquel. Y lo Jorn 
del judici, y la oració de Sant Roch, y de Sant Sebastià. Ab llicència, estampat 
en Girona, en casa de Gaspar Garrrich^, Llibreter. Any 1634. 16 fols.+ 1 gra
vat a pàgina entera i diversos en fusta.5. Sig. A2-A8 amb errors. 1 col. 
Enquadernació de pell, ben conservada, signada per Brugalla. Biblioteca del 
Palau de Peralada. 

- Llibre compost per Frare.. .,ab la oració de Sant Miquel. Y lo Jorn del 
judici, y la oració de Sant Roch, y de Sant Sebastià. Any 1635. Estampat a 
Barcelona per Sebastià i Jaume Matevat. A costa de la compania dels 
Llibreters (1635), 16 fols. [Palau i Dulcet, 342320]. 

D'aquesta obra conec altres tres edicions posteriors, estampades a 
Girona: 

- Llibre compost...ab l'oració de San Miquel, lo Jorn del Judici, y la 
Oració de Sant Roch, y de Sant Sebastià, Gerona: en la Imprempta de Agustí 
Figaró en las Ballesterias, s/d, 32 pàgs. 

- Llibre compost...ab l'oració de San Miquel, lo Jorn del Judici, y la 
Oració de Sant Roch, y de Sant Sebastià. En la Impremta de Fermí Nicolau, 
s/d., s/p. [12 fulls] 

- Llibre compost..ab l'oració de San Miquel, lo Jorn del Judici, la Oració 
del Àngel Custodi, de Sant Roch, y de Sant Sebastià, Gerona, en la estampa y lli
breria de J. Grases, carrer dels Abeuradors, vulgo Llansana, 32 pàgs. 

Les còpies manuscrites conegudes, deixant de banda la gironina, són 
les següents: 

- Ms. 381 de la Biblioteca de Carpentràs, segle XV. 
- Cançoner de l'Ateneu Barcelonès, segle XV. 
- Ms. 68 de la Biblioteca Universitària de Barcelona, segle XV. 
- Còdex 92 de la Biblioteca Ventimigliana de Catània, segle XV. 
Aquest exemplar, fins ara únic, de l'edició gironina del Llibre dels bons 

amonestaments de Turmeda pertany al fons de fullets de la Biblioteca del 
Palau de Peralada. Agraeixo a Inés Padrosa, responsable de la biblioteca, les 

* Sobre la impremta de Gaspar Garrich, consulteu el treball d'Enric Mirambell, Història de la 
impremta a la ciutat de Girona, Ajuntament de Girona-IEG, 1988, pàgs. 31-36. 

5 Marià Aguiló desconeix aquesta obra en el seu Catalogo de obras en lengua catalana impre-
sas desde 1474 hasta 1860, facsímil Curial, Barcelona, Sueca, 1977. 
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seves atencions i facilitats per la consulta i la reproducció d'aquest fullet. 
Aquesta edició del Llibre de bons amonestaments conté 102 estrofes, amb una 
repertició de cinc per pàgina, menys la darrera, que en té dos. El text es dis
posa en estrofes de tres octosíl·labs, que rimen entre elles amb un tetrasíl·lab 
de rima solta, encara que l'obra presenta moltes irregularitats. Així per exem
ple la tercera estrofa presenta les rimes: "viu/David/ diu", quan altres exem
plars trasmeten la forma "Daviu". El darrer vers d'aquesta mateixa estrofa és 
pentasíl·lab. Aquesta edició del segle XVII, tampoc no s'oblida de consignar 
que Anselm Turmeda era un convers: "llibre compost en Tunez, per lo 
Reverent Pare Frare Anselm Turmeda, en altre manera anomenat Abdala, de 
alguns bons ensenyaments". L'anàlisi d'algunes estrofes d'aquesta edició de 
1634, acarades amb d'altres impressions gironines posteriors, permeten veure 
els canvis soferts en alguns versos, les variants existents a les diverses edi
cions. També són notables les supressions o l'afegiment d'algunes estrofes, a 
les diverses impressions consultades: 

" D'àvol fembra no prengas amistança 
car tost la pren, y tost la llança, 
y may la llur privança 
no omple la bolsa"(Girona, 1634). 

" D'àvol fembra no prengas amistansa, 
car qui la pren, y tantost la llansa, 
y may la llur privansa 
omple la bosa"( Girona, Fermí Nicolau). 

" Si tens fretura, y gran dany, 
si tens pèrdua, y no guany, 
recort-te que bé y afany 
tot se trasmuda" (Girona, 1634) 

" Si tu tens fortuna, y gran dany, 
si tens pèrdua, y no guany, 
recor-te que bé y afany 
tot se trasmuda". (Girona, J. Grases) 
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-1^ 

^ ^ ^ N nom de Deu fia, y 
Kfr^-^ de la gloriofa, y hu-
S , ^ ^ mil Verge Maria.Lli-
brc compoft en Tunez, per lo 
Reuerent Pare Frare Anfelm 
Turnieda,en altre manera an.o-
menat Abdala,de algús bons en 
fenyaments, jat fia que ell mal 
los haja feguits. Emperò pen-
fant hauer algun mèrit de di-
uulgailosa lagcnt : y perquè 
nortre Senyor Deu lo deix ben 

finar j axi com lo feu cor ab 
gran cfperança deGja. 

Amen, 

E N 

IfN nomdcDeuOronipoteni 
yuU començar mon patbméc 
qui apédte vol bon oodritnéí 
aqueft leguefca. 

Pritnefament quant feràsbafcjat 
cteurasen ia Díuínitat, 
es vn cfler en Ttinitat 
dekspctroncs. 

y que lefu Chtíft fiU de Dea viu 
es Deu, y fill de Dauid, 
açocs Ver ,yaxiudiu 
la Taoca Efctiptuta. 

DelsArticles.ò tufíll meu 
creuràs lo que la EígleÉa creu, 
y fino baíía lo feny tçu, 
la fe y bafta. 

Tu llegidor que llegiràs 
lo meu llibre ,fi hivcutàs 
algun bon dit, aquell pendràs^ 
y los alttcs desaràs. 

A z 
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É (leomdctíeuteíiscoíhcfiçal 
t< ites les cofcí que vols far, 
ciatt4:ïagcnt,íopoch paíUe 
esfauicfa. 

Lo cap ,f fíoy de tu fill thcu 
íic en amar, y fetuír à Deu, 
ia mottno hagcs eh mcnyfptetf 
catnofapslota. 

Fill tncu vuneSTfarllealtaí. 
y quant poràs entén en boadadj 
ama la honta de ta ciutat, 
y de ta terra. 

Sf^oní lo guany, fes lo deípcs, 
y no confumes lo teu acnes, 
almoyncrfifscoítès 
totabrnefuta. 

Ccííapa«,ynogpcità 
car talla mes que íètta 
^uilavfabóesdeftttC!" 
HK mal no hsja. 

FiH 

Fill meu C« obedient 
no faÜcs defplaer a la gent, 
y pren per bon cnfényament 
lobonrcípondte. 

y may per melancolía, 
jiovullesdirviiania, 
mai parlar no es corpcfia 
ni bona vfança. 

Fill bonconfellte Voli donat 
que may te vulles auantat 
de mullerdaltri, nigàbar, 
car es follia. 

Dauol fembra nó prengués amiílanç» 
car toft la pren,y tod la llança, 
y may h llur piítiança 
|io omple iabollà 

De poca brafa certament 
fe fa gran foch i y molt ardent, 
ajcide vn mat parlament 
ixen grans bregues. 
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ON 

Patia al pobre ab amor, 
y no li faíl'cs deshonor 
carleluChrift nofttc Senyat 
per nosfonch pobre. 

Qii|bc cfta nosmogs? 
qui mal cetca ptcft lo troba, 
qui dtxa via vclia pec noua 
es modortia. 

Si tu ets cflaca çofriràs 
fi ctsin^çaftritàs, 
tot aço fill meu facis 
abconcíeacia. 

Dexa de nit llonga via, 
ptcn de jorn albetgaiia, 
ab nnials homcnsno hagcspatia 
niconexcnfa. 

Víai no vulles abtraydor, 
iiico.traftatjaton fcnyor, 
le Ilealcat àton fcnyor, 
mentre viu fies. 

De 

De crcurer úo fies llaugcr, 
ni dormiràs quant has que fet, 
ni retingués cfpetucc 
que no port caça. 

Temps de rcpos, temps de obrar, 
quanc hauràs temps not dexcs anar, 
hom pereros may auençat 
nocrcchqucpuga. 

Ab lladres no vulles vfar, 
ni tes delís no vulles comprar, 
mal ne pories conqaiftat 
en alta forca. 

A totes gens fies humil, 
no tant quct tingucn per vil, 
no deses confclïde hom futií 
ales vegades. 

Souint Veuràs lo fofirent 
per la humilitat vencent, 
y lo altiu neva perdent 
quimaípispreía. 

A 6 Si 
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Si fcguc viure Voldràs 
lo ten ftcrec amagaràs, 
ÍJnoícràs de! quiu diràs 
ca;iu iicbaies. 

Si ecs ïí-amcs per míílàtge 
í'calínïHt fes con vistge, 
ro tra!'ÍTii,;des !o teu cofatgc 
per is moneda. 

Si no ets bon tahonadoE 
may fies llarch parlador,' 
yü üc nit fensïemot 
guarda jioy vages. 

De 3Ç0 que Iiaúràs à faf 
primct te vulles acoaCéhti 
de. dos camins vnlícs ttiar 
ía tïiiSioc via. 

De aço que Deu vol ordenSt 
iio*uiicsí!i per c'jic cercar, 
tíïcí, vuibs lo regtàciar 
de a.joqii£tdona. 

No 

'̂»Mî flŷ »iŷ >gfmvsffâ ïv̂ iSgtgaffî ^ 

ï í 0 vulf es jura tfilCaméhtg 
pi per dines fet trahfmcnr, 
oi fies maça dcvefiimeDC, 
que butelí fic. 

A la Efglefïa valies anar, 
per à Ucu,y lo^ Sants pregaf, 
y fi oyràs predicat 
tancoftsfleuíe.. 

Allà que ohiràsdiïfaràJ, 
y lo que ells fan eíquiuaràs, 
de aquells ho dichcjuc han lo cap ias, 
y la gran baiba. 

Sihjsfiliasànfiaridar, 
y hàsqucis puguesdonar, 
donals matit,y lenstairdar 
vajaa defora. 

No vuUes ton argent gaRac 
f er tasfiltas oiaridar, 
ni que per ellas exalçat 
tu fodes pobre. 

A j Tot«s 

c z 
> 
m 
o 
o 
S 
Cl 

o 
z 
3 
> 
D 

P 

tu 
D 
ra 

M 
O z 

o 
z 

§ 

D > 
Z 
w 
m 
r 
S 



LO 

0 0 

Totes esícïfettsUuf fthó 
pci guctra fe desfà mayío, 
no bates ta muller ab taho 
car à Deu peía. 

Encata fill te vull ptcgac 
à tort no la vullcs reptar» 
car auol Ufarïastornac 
dcferpctadat 

Fembra es Aparellada 
de feria cofavedada, 
sncs que mcs'quant es 3ytad& 
que res no guarda. 

Pauol fembra net deus fiaf, 
ni amor DO li vulles araofttar, 
fi tal conícll tu potàsfac 
befetàsfaui. 

Fembra enganyà SalamoJ 
Adam, Dauid, y Sampfo," 
òfiUfiDeutepctdò 
tio fies deUa. 

fefttMMViigiiiyimMyiajïKssasisgigasaiSHs 

Fem-

fcmbta es cap^c pecàiC 
arníia del diable tnaluat, 
y gitamentdelfani te^nit 
3{o diu Otigcncs Profeta. 

Temps de vendre, tetnps de compfà?» 
temps de fugir, temps de alcanjar, 
(aui es lom quifapticmpac 
la fua yra. 

Lom fa cofa qíiant^syfàt» 
après (eii.pcnit qiiiat c« totofit, 
(juant lo feu fenyès tcpolàt 
Hpartnalfcte, 

Si tu et» pobre jr tindtàsí 
tnolts filis, à tots faeretarls 
dalgun boaattquelsmoílraràs 
per paíTar llur vida. 

Caftigals mentre fon pochs 
jrallunyaisde malsjocbs, 
crcxeran certs, y no badochs, 
abpocadcíjpcia. 

A<r Si 
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Silerbïc g··anvínclatvolciris 
abans quelvincleslo trencaràs 
ót\ poch fatàsío que Voldràs 
vet bon exemple. 

Qui be far J .be ttobari 
qui mal farà , altre tal hautà^ 
carcun fon feix aportarà 
en lattrc íèglc. 

Ve tot ton coxDçu amaràŝ  
y los feus manamcDtsfctuatàs," 
àton prohiftncnofaris 
algun damnatgc. 

Lo dols parlar creix fos atnichSj; 
Ikngotejar fa'eneanchs 
fes que los pobres, y. IçsTÍchs 
acnichitcfien. 

Lo parlat no es fJno venc 
per ço fill te be cfaaent, 
li vols co n tf aótsr àb la gent 
RoU gits CD pcp?.. 

Los 

'^"'n'ii II n r~T"rr"iTrriTiïT"iir n u i i i — • • JuaMmaJüBagasai 

Los jocTis hoBcfts ta viaris 
de jochs de daus te gtntdarJiï, 
ja may bon fnaatoapottaràs 
mcíitral ícgucfcas. 

Membret fiUqaettoguescata 
de beure la vi ab mefura 
cat lo faèret may noacuta 
hont lo W regna. 

Mes va! pa 3Kut<ib'atnot; 
qjje gallines abTcmor, 
àcosparentsfaràsjionor, 
axiu diu lo Saui. 

Honfa ton parc tané com pocs 
datí dels teus fio bftdràsobs, 
fembiantmenc pctctunplic tos Vots 
fes lo (àmblant àta mate* 

Si vols viure lloDgatnent. 
fies los molt obedient 
no hifqu<;s de l((u manament 
mentre juft fia. 
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Si a mal home te acoílàtis 
fi mal fa tul compraràs 
en vil arbre no itobacàt 
ftujrtqueboüc. 

Vet tu no fie menyfpreat 
contret, maaxol, ni afollat. 
tnes tloa à Deu quet ha guardat 
defemblantcofa. 

VuUes toftctnps dir vetitac 
de 3Ç0 quet íetà demanat, 
nien cas de ncceísitaCL 
pots dir falfia. 

Vulles apcndcc vn bon caílich 
no mogucs.brega abèonae tich, 
(i tu ets pobre ymaaiicî  
lo plet perdries. 

Dines de tort fan veritat, 
j fan del jutge aduocar, 
lom íaui fan tornar orat, 
pusdaquclíshagc. 

Dines 

Dines fan be j dines fan oul, 
dincifjin !ome infettial. 
ytaniofantceleíUal 
fcgons delís vfa. 

Dines fan bregues ytamott 
vituperis ,.y honors, 
y caniarals Ptcdicadots 
Beati quòrum. 

Dines alegran los infants 
hils frares Carmelitans, 
y fan cantar lo&Capellans 
alesgtaasfeftes. 

Dines als 3a<:hs fari tornar gott$, 
y fan tornar UedeíiaesiQsboxts, 
fi dieu jas à bomen^íotts 
tantoftfegitaQ. 

Dines tornen losíitolalts fàiç, 
Morosjueus.y Chtifiians, 
deixen Dçu, y tots los Sants 
dines adotan. 

A 8 jDiae* 
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Pínss fan vaíyàtToSn U jocfi, 
y fan houor al m'oic badocb, 
aiquid)>i no ,l( uaxiuhuc» 
vejau míraciC. 

Vullfs doiichiíliaesap'ejiac 
üii y'jiiXdtf noisdcxcsaoar, 
b niüits ne hauràs poràs tOca^t 
VoScox eu Roma. 

Si vols haocc he. y no dany» 
ce pci aduocat Santiuan, 
ir.oitcs cofes pet^cilje fàa 
eií aijjcíl Ictgle. 

Tant çompots vullcserquíuaf, 
de maíjuít dinesaplesaf, 
carros hereuítimyait^at 
BO ien potien. 

Si de majíjaft v-rnaràianycll 
cert inai pf̂ ífit fita Éiptll, 
guacdaï deanaramaugibèll 
Coi^ufensbíagas. 

a«í«^ffiÍ«B»a?iW«!tm««Sgï^!SSÍBaBgiS 

FtW tne« omitècaftedàt 
pus dels tcils vots eres lligat, 
li tcoit pots virgíqitat 
tniliocfetia. 

De mai de altri no hages plahefj 
car diu lo Saui, y es ver, 
moírss voltes Jo vexel fenfec 
íe romp , his trenca. 

A cafcu iiiïsI.vdfetfeu 
fegonsqu^ diu lo fillde OeU| 
car cal na'lura;com fareu 
VJOS ien teta. 

Peamic^reconcíÜat; 
y de Vent qae entra pctfotar. 
y del que rà^raplc com lo gac, 
de aquells te guarda. 

Daço quét íta cotnanat Deu 
fes ne part àl pobre íeu, 
à frare menor, y à Romeu 
quant ten demanen. 
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Sino es juftaqfribíatàs 
cert iuft espcttiuiu donaràs 
gran tnetit ne cocfeguitàs, 
y ellgtao pena. 

Si tu crs ticb , y tens molts bens 
EO vulles fiar del bon tenaps, 
te incfura , y eftreny Ics dents 
quant vels dcfpendrc. 

No menges gallina, oi «po, 
menja llegum ŷ bon peixo, 
alas fcftes carn de moltó 
ton menjat fic. 

Si tens fretura, y gran dany» 
fi tens pèrdua, y no guany, 
recort ce que be, y afany, 
tol fe trafmuda. 

Aptes foitotia bon temps faj 
«ptey de nuíiol-, bcílSol {&, 
quanc iiom íc peofa queplouta 
ioSoltrafpunta. 

Tenií 

j6ttiiMto.«gBiKga»y.^»!aaiBasa»g;Ma«t^^ 

Tenit te *úHes pçf pagat 
del que Dea té ha comantt, 
pit tingues'pet defelpetac, 
fitcnspobteza. 

Guarda qui te menys que ta, 
y no hwràs delpíaerde ningú, 
deaçoqu: Dea dona a cafcu, 
pagat fe tinga. 

A quit fa mal pcrdonerií» 
y mal per mal may tornaràs, 
qui mal parla de tu dectas 
par que poc aja. 

En tots fets na'rHllc's-çuytae 
potie ten íègujt molt pcíàr, 
pren acort, y acoaíellac 
detotteyuUes. 

Eftàt en paa, es bcUfolà*, 
del poch que has. content, ferís, 
fi tot ho vols tot ho pctdtàs» 
tomandràspobte« 



Paànsfamalfífittcífí 
aço es exf mple, y Confet!, 
rodeu hom tes obrar per cïi 
fins llcuac íie. 

N o giiatts aquí fer* cy faràí, 
meí guarda be a qti celplaura^ 
fetuir te porie en lon cas. 
fegons tas obras. 

Fet molt que facesgran pecat 
not tingues per dcfeíperat, 
car noftre Senyot ha pietat 
del hom qui peca. 

Qmlo feu pccarptórarà 
Deu bcneycb perdonarà 
tantoft j y no fi tardarà 
diu lo Profeta. 

Er. tu no voltes amagat 
veíleR.tantòft àconfcflar, 
ia penitencia vulles far 
que!: feta dada. 

No 

jttMMitjUL·isasra 

Ho hages por.^uantjcejisotFàs 
caria Ve rgrr robarà 
dcuant fon fili laaguatdatàs 
agenollada, ï 

Dauant lo Pare poderós 
veuràs lo fil! pregar per nos 
moftrant loafaay, qi\e;{iaguç pet nos 
y la Uaaçsda. 

Y la Verge qui! alletà 
lesmtinelles iiatnddtarà 
y per nofaltres pregarà, 
(anc Bítnat ho recompta, 

Ab tot aco notdcus fiar 
debeenmilbcdeus obrar, 
car Deu es juft, y roldrà fsc 
la dretutança. 

FiM meu tocaçoque jothçdít 
vu'lcs ho qjetrc pct cfcrit, 
y guarda be que aot oblic, 

Si 

•fiaiBvaftwtwMvsfliamiigasïBsŝ ^ 
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Si aço qvn he ütíetaails 
gran profit ne confcguiràs, 
dauant vn Rey pàtlat potàs 
EQohes vegades. 

Aquca llibre jol he dia-ar, 
peiço que fi ets interrogat 
de algun fet Ces tntotinac 
àclatcfpoíta. 

YnolhcdiaatcnÜatfï^ 
perquè lo vell, y lo fadti, 
ylcfttangcr,ylocofi, 
entcndtcl pugucn. 

Llegidor ptcch te hutnilmcBt, 
fi hi Veus algun defalliment, 
que per tu be, y ]Iealrocn£ 
cfaienat fie. 

Y fi Tols fabct won notn 
frare Anfclm me diu tot hona 
y Tutmeda pct febre nora 
tots rac ajuílen. 

. , . ( • w-jii-H'i' i i i ^ i " " ' i i i i i i ^ 

Aço 

Açofoncíifetlo m-sde Abril 
temps de primauera gentil 
noranta íçt,tres cents y mil 
llauots coriiau. 

Prech à Deu Omnipotent 
que nos ha criat de nient, 
què lo noftre habitamènE 
en pàradis lia, Amen. 

Commemoritcio de SíntMiqueL 

Ptincep molt gloriós Miquel, 
"•«̂  Duch de Ics celcftials companyes 

receptor de les animes, y vencedordels; 
màlscfpérits, après lefu Chtift regidog 
miriucUos de la fanta EfgleGide graa 
cxcclleacia y virtat.Dcsliiurans SçnyoC; 
a tu clamants.dc tota aduerfitat:y físnos" 
aprofitar lo teu preciós ofici,y molt dig« 
na pregaria. Verí. Prega pec nofaltres; 
tnoítbenaucnturat fant Miquel Princèfi 
de la Efglefia dclefu Chtift. ̂ í. Perço ^ 
fiam fets dignes de Ics fuespto0i^sioqs. 

Surgite 



».i"MWa«miMié«lli«jJl·i·Mjjl·Mjj.·aina:B3m 

Surgite noortui, venite 
adjudiLÍum, 

tos terfos de la Sybílai 

^l\onr.ielluiici, 
Pirrà qui hauràfit/eruieti 

N Rey vindrà pcrpetaal" 
veílit de nollra carn mortal 
del cel vindrà tot ccrtatncnC 
per fet del íetgle jiitjamcnt. 

Ans quel ludici no feíà 
vn gtan fenyal fe moítrarà, 
lo Sol perdrà la rcfplaador» 
la terra trctnolatà de por. 

Aptes fe badarà molt fort 
moftrantfe de gran conoft, 
amoftrattéha ab critj y trons 
les infernals confufions. 

De! cel gran foch dcuallacà 
com à çoftc molt pudirà, 
la terra cremarà ab furor, 
1» gent haurà molt gtan terror. 

Aprcí 
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Après feia vn fort fenyal 
de vn terrattemo! generaí 
les pedres per tnig le rompraa^ 
y les momanycs fe fendran. 

Lleuors no haurà hom talent, 
de or, ni riqaczas, ni argent, 
de tes no aura homdefig 
fino'tattcíolamentdc motir. 

De motir fcràn Ifairs talents 
Ilauors cfclafiran les dents, 
no haurà hom que no plor., 
tot lo mon fera en triftor. 

Los puigs, y'pTaiK ferin yguaís, 
aqui feran los bons, y los mals, 
Reys, Duchs, Co'.nptes, y Bafon^ 
qui de llurs fctstetrantahohs. 

Aptes vindrà terriblement 
lo filí de Den omnipotent, 
que los f»orts,y rius jutjarà, 
qui be haurà fet aÜàspàirà. 

L ^ 

a\â s».ïU(?»sma>aŝ iaia»BV»r»»ai»swf.?i«itâ  

Los infants qui nats no fcràn 
dins en les rastesctidaràa, 
y diran toc plorofament 
ajudans DcuGoinipotent. 

Mate de Deu pregau per nos 
pus fou marcdtls pecadors, 
que bonafenccnciaajím, 
y Paradís poílchyam. 

Voíaltrcs totsquim efcoltau 
deuotamentàDeu pregaa 
de coc ab gran deuocto 
^uensapotte àfatuacio. 

DEO GRATÍ AS. 

Oracto 

^ 
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Omào del ^w ĉ ? Cnjlodl, molt àemtg^ 
Jpr,.fnofa. 

Fant A ngï! mei?, à cu me ha àoX 
nat Ot u iqticm dcfinfaíies, y à be 

me sportaflcï.éiu te inji.iric en gcan ma
nera, cotnetffit moítfSjè innumcra-. 
bics ncqviicics, Prcch te que per molt 
quí jo pcque me vuües perdonar .* de-
niancra, que per t;i fie guardat, y dcf'es 
ab aqueÜa eípara vidonola, queíupet-» 
nalinent te es donada, coiifoime à mos. 
cuetnichs^confottantJes tnics forçcs:dc 
manera, que eAant axi guarnit, per cu 
puga cfler fàluo, y fegur de tots petills. 
Amen. Verf. Molt preciós Àngel meu 
prcgau per mi. Rei. Y defcnfam contra 
lesmaíiciesdel enemich. 

TPSEV Osnnipotcnt Creador c?e to« 
'*-^reslcscorc5,quc petb fua inefable 
bondat, has volgut deputar a la cuílo-
dia nuíïiana, sqiicHa molc noble fuftan-
cia j y nacud AngeÜcaU Prcch te molt 

quctn 

mtjríMrt^tr.-H^ixiiníiiiíaíxaiix, 

i^aemTaciïs ̂ s-aciíjî uc tfquellàiylo tüío;' 
íant Aag:l àxiutioga cufareoereocia, 
que mercí'cs p^r aq-a-rüa sencer, y effee'. 
defcs de tots mos malsy seatacíor,.'5jpec 
amor de vottrefiitlcíus, gloriós Dea,, f^ 
Redemptor noftie, Atticn. 

De Ssn6l£ Rochn, Confijfore, 
JínttphürA.-

VE Rocheíaníiirsimsenoi 
bili ijírjs fangüine CtuciS 
fignstis fchímmate fioiíïra» 
tuolacete; R-ocha peregrc 

jjrofetituï peílifcte morbistiftascufaf-»' 
timirificc tsogendo íaiutifère. Valc Ro-
chs Ange'iC2E vocis citatlt fannioe obr-
tinuifti dei5cit,ïl cnnàispellein pdlsrc. 
Veí f.Ora protiobis BearS RochíEiRfjf. 
Vt à motbo epidèmic hbórcmar^ 

oR^rïà. 
kMfiipotensIempiterïieDètïS, qal 
Beatum R.oc'iutn íarnuíütB tuum 

fcregtiuaittctn íníJrmis • d$ ^çfídeniiu 
'ícíuien* 
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fctuicntem codem motbo labofantcra 
Angelsetiuntiantcm, abipfo epidcmio 
motbo libetaíli.-prçftaquçíumus nos fa-
mulostuosdusintctccfiíone abipfa pef 
tejSc ab omni nialo atque aduetfitatc li ' 
betaci.Pet Dorninum nofttum, Amen» 

De Sicn£ío Seíaftiano Martyre 
^ntiphona. 

Quani mira tcfulfit gratia, 
ScbaÍTianus Matty r iaclytus 
qui militis portans infígnia, 
& de fratrum palmaíolicicus 

confoctauit corda tetmentia vcrbofibi 
collato cccíitus. 
rec/.Otapfo nobis Beata; MattyrSe-
badiane. Ref. Vt meteamurpcílcm epi-
dcmis illdipeftranfitc. 

OR^TIO, 
kEusquibeatumSebaftianom Mar-
tyrum tuom in tua fide, f dcleftio-

íie, tam ardenccs íolidafti, n nuliis cat-
nalibus 

;a^Wffi«wiafii^aa«iiiig»iaa»ii<fi>iai»ama«!>iy.Tig^^ 

nalibus blandimcntjs,nullistftar.ncr;!!a 
nimis, nujlifque catniíicum gladijs fiac 
íagittis à tua cultura potuitteuocari.- da 
nobis mifcris peccatoribus, dignis cias 
meticis,& intcrcefsioniboSjin cribulatia 
ne auxilium,in períccutione íolatium,8e 
in omni tcinporc contra pcftetn epidè
mic reraedium,qu3tenus pofsimus con
tra omnes diabolicas incidias viriliter 
dimicarc mundum, &: ea que in mundo 
funt defpjcere,&; nullaeius aduerfafor-
midare:vt ea quç te infpirante defldera-
mus valeat {òelicitemus obtiiieee. Per 
DomioumnoftrumlcíumCbtiíiutn fi-
lium tuum. Qiii tccum viuic, 8c regnat 

invnitate Spicitus Sanfti Deus. 
Per omnia feciila fse-

culorum.Araen. 
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fítcuàteslo Scnypr dçl 5cpúU 
''dhféiqui per nolàlttcs foncH 
çracifiçat en la Crcií. Tii 
Dcú'lo pare qui pcthofaU 

ïtcs·piè'çàdoïs ha^rolgut què lo teu fiU 
ttiort, y jpafsio in lar-

t i c de íà rcta 'Gè^;', Çífque tots fcflci4 
desnïúrat's del pcàcV^ï^ tTÍrmicíï 

•«tòtçani! iScnyüt gtà^cia dç 
Xèçà\ííióyAmea. 
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