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De la ciència a la sapiència 

Vicent Ferrer, del qual m’estalvie la presentació per 
raons òbvies, catequitza en este fragment de sermó 
sobre la verdadera saviesa o sapiència. El predicador 
cita sant Agustí, però el tema apareix també en Bernat 
de Claravall (Sermons sobre el Càntic dels Càntics, 36) 
i en sant Bonaventura (Col·lacions sobre 
l’Hexaemeron). En parla igualment Francesc Eixime-
nis en el Primer del Crestià (cap. 334). Sant Vicent, 
igual que Eiximenis, manifesta certa animadversió als 

filòsofs clàssics i, en general, als nous corrents huma-
nistes. Si tenim en compte el context social, el sermó 
censura aquells que adquirien saber per vanitat o per a 
promocionar-se i aconseguir poder. Ací ens quedem 
amb la bonica idea que la sapiència és «saber amb 
sabor» i el sabor el dóna la devoció, l’elevació de 
l’esperit i l’alta contemplació. I no s’ha d’oblidar que 
és un do de l’Esperit Sant. F. Xavier Martí. 

   Què vol dir, bona gent, sapiència? 
Tant com saborosa ciència, que vol 
dir tant com tenir devoció en la cosa 
que hom llig i entén. Per exemple, 
posem que algú tingués ciència per a 
entendre el Pater noster a la lletra, i 
que aquest tal dient: «Pare nostre, 
que esteu en el cel, siga santificat el 
vostre nom», s’escalfàs en si mateix i 
amb devoció pensàs i digués: «Oh, 
infeliç! Senyor, i ¿qui sóc jo, ver-
mitxol,(1) pols i podrimer i home 
sotmés a misèria, que gose anome-
nar-vos pare? No sóc digne d’ésser 
servent ni esclau, ni mosso vostre, i 
vos dic pare. Oh, beneit sigueu vós, 
Senyor, qui no pels meus mèrits, mes 
per la vostra gran gràcia, m’haveu fet 
digne que sia vostre fill. Plaga a vós, 
Senyor, que em feu gràcia per tal que 
sia bon fill, agraït i plaent a vós». 
Açò, bona gent, s’anomena sapièn-
cia, quan la cosa que algú entén la 
convertix, per ardent i escalfada de-
voció i alta contemplació, en saboro-
sa ciència. 
   Així mateix, jo tinc ferma fe i 
creença que hi ha un sol Déu, Pare totpoderós, creador 
del cel i de la terra. Aquesta coneixença que jo tinc 
d’aquest article és dita ciència. Mes quan jo, creient i 
confessant, m’inflame en devoció, pensant amb sabor 
d’esperit: «Oh, Senyor eternal i universal creador, beneït 
sigueu vós que a servei, ús i profit meu haveu creat cel i 
terra i tot el que hi ha, i a mi, inútil i miserable, haveu 
format entre aquestes coses i major que aquestes coses 
després dels àngels», llavors [aquesta ciència] és dita 
sapiència, ço és, saborosa ciència. 
 [...] 
   I aquesta sapiència és dita do i gràcia de l’Esperit Sant. 
   Mes diu l'autoritat al·legada [sant Agustí], que aquesta 
sapiència no és manifestada a molts, car molt pocs la 
tenen, i aquells que la tenen no la perden mai, ans diu, la 
fi de l'autoritat, que els acompanya la sapiència, i va i 

està amb ells fins a l’esguard de la ma-
jestat de Déu. Car la sapiència dura en 
aquest món i en l’altre, mes no ho fa la 
ciència, segons diu sant Pau: «Les profe-
cies s’esvaniran, les llengües cessaran i 
la ciència desapareixerà», etc. (1Co 
13,8) [...] El mateix premi tindran tant el 
pagés com el doctor, etc. Mes la sapièn-
cia, que està en la sobirana devoció i 
elevació d’esperit i alta contemplació, 
tostemps durarà i romandrà ací i allà. 
   I veus, bona gent, quina diferència hi 
ha entre ciència filosòfica i mundanal i 
sapiència. Car, de sapiència, no en tin-
gueren els filòsofs; només tingueren 
ciència. Saberen i conegueren que hi ha 
una causa primera, ço és, Déu; mes no 
l’adoraren, ni el serviren ni li feren ora-
ció, ni tingueren en Ell devoció; així que 
tingueren ciència, mes no sapiència i, per 
açò, s’ha escrit d’ells [...] que, encara 
que els filòsofs conegueren Déu, no el 
glorificaren com a Déu, ni li feren 
gràcies, mes s’embolicaren en les seues 
vanes cogitacions, i el seu foll cor fon 
obscurit i enfosquit. I dient-se i reputant-
se savis, foren fets bèsties i folls, car no 

tingueren devoció a Déu, a qui per ciència conegueren 
[Rm 1,21s]. I, per açò, molts d'ells, amb tota la seua 
ciència, tingueren mala, infamant i vergonyosa fi. 
 
(«Sermó de Pentecosta», Arxiu de Textos Catalans An-
tics, IV (1985), pp. 306-308. Fragment adaptat). 
 
Nota. El text forma part d’un conjunt de 59 sermons predicats 
la majoria a Morvedre, la Plana, el Maestrat, Tortosa, Tarrago-
na, Barcelona, etc., en la primavera del 1413. És el manuscrit 
477 de la Biblioteca de Catalunya. Mossén Josep Perarnau va 
editar 10 sermons del susdit ms. Sobre el tema: en Internet 
trobareu un article interessant de Xavier Renedo: «Ciència, 
sapiència i curiositat (de sant Bernat a Eiximenis)», dins Mot 
so razo, 8 (2009), pp. 43-53. 
 
(1) Cuc xicotet. 

Sant Vicent Ferrer 

Retaule de sant Vicent Ferrer, 
primera meitat del segle XVI, 
Museu de Belles Arts de València. 

 



Imatges de la predicació 
Sant Vicent Ferrer 

Bona gent: jo he pensat que en aquesta predicació 
he de seguir la manera que tenen els llauradors en 
sembrar els camps: primer els llauren; després, 
sobre la terra llaurada, sembren i, d’aquesta manera 
el llaurador espera haver bon fruit. I així ho vull fer 
jo. El sant Evangeli de hui justament és dit camp, 
que així com la vida corporal ix dels camps, així de 
l'Evangeli de hui ix la vida espiritual. Bé que dels 
horts havem alguns refrescaments, (1) i dels altres 
llibres de teologia havem molts refrescaments, ço 
és, bones doctrines per a la nostra vida; mes la vida 
principal és en el llibre de vida, ço és, en 
l'Evangeli. I, per açò, és dit camp. Autoritat: deia 
nostre senyor Déu al poble: «Vine, amat meu, 
iscam al camp, farem nit als masos» (Ct 7,12). 
Guarda com anomena el poble cristià «amat seu», 
que mai fon amor de pare i de mare a fill tant com 
el de Jesucrist, que devallà del cel en terra, etc. I 
diu «iscam» a l'Evangeli. Açò ens convé, a 
nosaltres, el dia de la festa: eixir al camp; ço és, a 
la missa, a l'Evangeli, a les predicacions. I ell, el 
beneït senyor, hi arriba primer, i és allí present. I, 
per açò, diu «iscam». 

Ara tenim el camp. I quan es llaura? Quan el 
predicador predica amb la rella —ço és, la 
llengua— mou la terra, perquè predica l'Evangeli. 
Autoritat: «Vaig vindre a llaurar» (cf. 1Co 9,10). 
Veus ací que, quan algú predica, que amb la seua 
llengua meneja l'Escriptura literalment, després 
sembra quan dóna doctrines morals. I, per tant: 
«Un sembrador va eixir a sembrar. Quan sembrava, 
una part de la llavor va caure a la vora del camí, 
vingueren els ocells i se la menjaren» (Mt 13,3-4). 
Açò diu del predicador. Doncs, per aquestes 
declaracions sobre aquest camp de l'Evangeli, jo 
seguiré la manera del llaurador. Primer, llauraré 
amb la llengua l'Evangeli a la lletra, després 
sembrarem. 
 
(Sermons, vol. IV, 25-26, Barcino; fragment 
adaptat) 

 

 

Açò deia Jesucrist per la predicació, que és 
comparada al filat, en què un fil és lligat amb un 
altre; i quan ve que algú estira cap a ell el filat, tot 
el filat segueix. Així la predicació ha d’estar 
lligada: un exemple amb un altre, una autoritat amb 
una altra. Després, igual que amb un fil es tira el 
filat, amb el tema es tira tot el sermó si està ben 
ordenat. 

I en la mar hi ha molts peixos, grans i menuts; així 
en el sermó es prenen els grans peixos, ço és, quan 
un home ric d’entre vosaltres es converteix i vol 
reparar els danys: «Ooh, un peix havem pres, un 
delfí!». I quan en el sermó es converteix una gran 
dona que vol deixar les vanitats: «Ooh, una anguila 
o una tonyina havem pres!». O quan en el sermó es 
converteix un llaurador: «Ooh, un esparralló havem 
pres! ¡Ooh, una sardineta havem presa!». Senyor 
Jesucrist, bé us plau a vós aquest peix. I d’aquests 
peixos demanarà compte Jesucrist als predicadors 
el dia del Juí. 

(Sermons, vol. II, 46-47, Barcino; fragment 
adaptat) 
 
(1) Provisió de coses de menjar i beure.  
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Per a continuar celebrant l’Any Vicentí, vos 
presentem dos fragments de sermons de sant 
Vicent en què precisament es referix a la 
predicació, activitat a la qual es va dedicar 
especialment i amb un èxit notable. En el primer 
compara la figura del predicador amb la del 

llaurador, un símil molt senzill i que tots els seus 
oients entenien molt bé. En el segon, el símil del 
filat (o xàrcia) remet a la figura de l’apòstol com 
a pescador d’hòmens, però també a la coherència 
i a la cohesió interna del sermó. Xavier Martí. 

Llaurador de la Ribera (foto de José Mena).  



L´art de la contemplació  
Sant Vicent Ferrer 

Bona gent, així com ciència mala és 
partida en set arts, que són gramàtica, 
lògica, retòrica, música, aritmètica i 
astronomia, en la qual està tota la 
ciència dels filòsofs, jo trobe que en 
l’escola de nostre senyor Jesucrist se 
lligen totes aquestes ciències, i totes 
les sabrem ara ací, amb la gràcia de 
Déu; i veureu quina meravella, car per 
ésser un mestre en filosofia haurà 
mester trenta anys per a què sàpia bé 
especular; i que vosaltres sapieu ara 
ací set ciències, bé serà gran 
meravella, i jo vos les ensenyaré ara 
mateix. 

[...] 

La setena ciència és astrologia, i 
aquesta mostra conéixer les esteles, el 
sol i la lluna. Aquesta és la més alta 
ciència; i totes les altres ciències 
mostren aprendre i saber, i aquesta 
mostra contemplar. I primerament 
contempla en el sol, que així com és u en tot el món, així 
deus creure i saber que és un Déu; i així com en el sol hi 
ha ombra del sol engendrant i raig engendrat, i calor 
procedint i eixint, així és en Déu: hi ha Pare engendrant i 
Fill engendrat, i Esperit Sant procedint del Pare i del 
Fill, com la calor de l’ombra del sol i del raig. 

Ítem, així com el sol estant alt envia el raig, i calor ix 
d’ambdós, i si bé es ve ací el raig, no es parteix del sol, i 
tot és un sol, així nostre Senyor Déu envià el seu Fill en 
aquest món, i mai es parteix d’ell, i l’Esperit Sant, 
procedint d’ambdós, tot és un Déu. Vet l’astrologia de 
nostre senyor Jesucrist.                       

[...] 
Ítem, contempla que així com la lluna no té llum de si, 
sinó pel sol, així l’església, que és comparada a la lluna, 
que no lluu de si sinó pel sol, que és Jesucrist, quia 

«luna quasi lux aliena», i lluu per 
Jesucrist, com la lluna, per les seues 
condicions que té, així com la lluna nova, 
creixent, minvant, retornada, eclipsada i 
perfecta. 

[...] 
Així mateix pots contemplar que la lluna 
sia Santa Maria, perquè hagué condicions 
de la lluna: primo, fou nova santa Maria, 
així com la lluna, en el ventre de sa mare; 
i després, creixent, en santedat i virtuts, 
quan fou donada al temple; després, 
contempla que fou plena, quan fou 
prenyada de Jesucrist; després, contempla 
com fou minvant, no en gràcia, mes per 
reputació de la gent, quan fugí en Egipte; 
després, fou retornada al dolor de la 
Passió del seu Fill, que tota se regirava en 
el seu cor de dolor, etc.; fou eclipsada, 
quan isqué d’aquest món; perfecta és ara, 
en el cel. 

Ítem, contempla que com ve l’estel de 
l’alba del dia, que així envià nostre senyor Déu a sant 
Joan Baptista ans de Jesucrist; i així com envià al vespre 
altre estel, així envia ara altre a la fi del món, del que 
deia sant Joan que vindria dient: «Date illi honorem, 
quia venit hora iudicii eius (Ap, 14,7)»: «Doneu a Déu 
honor, car vinguda és l’hora del judici» 

(Fragments adaptats) 

Nota. El sermó fou editat per  J . Sanchis Sivera: Sermons, 
vol. II, Barcino, Barcelona 1934, pp. 221-241. Reeditat en 
l’antologia de Tomàs Martínez: Sermons, 3 i 4, València 1993, 
pp. 93-117. Sobre ell va escriure en 1998 Josep-Antoni Ysern i 
Lagarda: «Sobre el Sermo unius confessoris et septem arcium 
spiritualium de Sant Vicent Ferrer» [en línia]: http://
revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/5764). 
També Alfonso Esponera Cerdán: El oficio de predicar: los 
postulados teológicos de los sermones de san Vicente Ferrer, 
San Esteban, Salamanca 2007, pp. 87-104. 
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D’entre els nombrosos sermons que es conserven 
del pare Vicent, vos recomanem el Sermo unius 
confessoris et septem arcium spiritualium, pronun-
ciat un dia de Sant Tomàs d’Aquino. Pren les set 
arts liberals amb un sentit al·legòric i, alhora, li 
servixen d’estructura. He seleccionat uns frag-  

ments de l’astrologia, l’art més elevada perquè 
l’acompara amb la contemplació. Déu en la seua 
unitat i trinitat és com el sol; les fases de la lluna 
es poden relacionar amb etapes de la història de 
l’Església i amb els misteris marians; i l’estel del 
vespre anuncia la fi del món (Xavier Martí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retaule de Sant Vicent Ferrer 
(detall), obra de Miquel de Prado 
(s. XVI). Museu de Belles Arts de 
València, procedent del convent 

de Sant Onofre de Museros. 



MARÇ-ABRIL 2019 / CRESOL / 51

      Adés tribulacions, adés plaers

A partir de la regla filosòfica Omne medium 

inter contraria naturaliter participat na-

turam extremorum (Allò que està enmig de 
contraris per naturalesa compartix la naturalesa 
dels extrems), que exemplifica amb els quatre ele-

ments i amb el parlar dels habitants de la Serrania 
de Terol, el predicador ens fa reflexionar sobre la 
condició humana, que participa del cel i de l’infern. 
Xavier Martí.

Sobre Efesis 3: Obsecro vos 
ne deficiatis in tribulacioni-
bus... [Ef 3,13: Vos pregue 
que no defalliu en les tribu-
lacions...].

En esta predicació present 
[...] jo vull declarar els 
béns, utilitats i profits que 
nosaltres tenim per les tri-
bulacions, afanys, dolors i 
adversitats en aquest món 
[...] Sapieu que aquesta vida 
del món tota està entremes-
clada entre béns i mals, en-
tre goigs i desplaers, entre 
prosperitats i adversitats 
[...] Mai fon home ni dona, 
ni serà, que en aquest món 
la seua vida fos tota pura 
en desplaers, ni tota pura 
en plaers; adés tribulacions, 
adés plaers, adés malaltia, adés sanitat, etc.

La raó es declara per una regla de filosofia que 
diu així: Omne medium inter contraria natura-
liter participat naturam extremorum. Primo, 
en els elements. Veus que l’element de l’aigua 
està enmig de l’aire, que està damunt; i de la 
terra que està davall. Ara veureu com participa 
ab els extrems. Quines condicions té l’altre? És 
cald i humit, i la terra és freda i seca, i l’aigua 
pren una qualitat de la terra, ço és fredor, i de 
l’aire, humiditat. Veus com participa en amb-
dós. Açò és en els elements.

Però en les coses elementades és més clar. Un 
home és ací i està entre un munt de neu i altre 
de foc. Certa cosa és que la part que tindrà 
envers el foc s’escalfarà, i l’altra envers el gel 
s’enfredarà. Semblantment en persones hu-
manals, en vosaltres de la Serrania, qui esteu 
enmig de Castella i de Catalunya, i per ço pre-
neu algun vocable castellà i altre català. Així 

Sant Vicent Ferrer

és declarada la nostra regla 
Omne medium inter contraria 
naturaliter participat naturam 
extremorum.

Ara bé «teologia» la nostra 
vida és en el mig: damunt és 
la glòria, i davall és infern. No-
saltres estem enmig. Ara veu-
rem com participem de l’u i de 
l’altre. Dalt en paraís, no hi ha 
sinó goigs i plaers, contínua-
ment són en danses, en bodes 
[...] Veus quina és la vida dalt 
en el cel. I la vida d’infern és 
dolor [...] en tant que, així 
com desesperats, blasfemen 
contínuament Déu i cel i terra 
i pare i mare [...] Veus ací la 
nostra vida que està en aquest 
món: damunt, alegries [...], 
davall és infern ple de dolors. 

I, doncs, nosaltres, que estem enmig, partici-
pem en aquest món en alguns plaers, i açò ve 
de dalt, de paraís; i participem en malalties 
[...] i açò munta d’infern. Però tenim més do-
lors que plaers: a un plaer, deu tribulacions. 
Per què? Car més prop ens està infern que pa-
raís, que paraís més de deu mil jornades ens és 
lluny. I d’ací a infern més poc hi ha [...] Veus el 
tema declarat, i soc en la matèria que us vull 
predicar [...]

(Sermó XCVIII del vol. IV de Sermons, a cura de Gret Schib, 
Barcino, Barcelona1977, pp. 63-65. Fragment adaptat).

Nota: Este sermó va ser pronunciat el 15 de setembre de 
1414. Algun comentari podeu trobar en l’article de Josep 
E. Rubio: «Philosophia ancilla theologiae. Sant Vicent, 
intel·lectual i predicador popular», dins En el món de 
sant Vicent Ferrer, Denes, Paiporta 2008. pp. 159-168.

 Sant Vicent Ferrer, xilografia del        
segle XVIII (Biblioteca Valenciana)
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El primer plor de Jesús 
Sant Vicent Ferrer 

De present jo vos predicaré 
del plor de Jesucrist: quantes 
vegades i per quines raons ell 
plorà en aquest món. 

[...] 

La primera fou en la seua 
nativitat, que plorà així com 
veieu que plora un altre fadrí. 

[...] 

Aquest plor que feu Jesucrist 
en la nativitat fon semblant 
dels plors dels altres fadrins 
quant a la veu, però fon 
dissemblant en la raó, ja que 
els altres no sabem per què 
ploren; però ell, com que ja 
tenia en l'ànima tanta ciència i saviesa com hui en 
el cel, tot ho feia per raó, i és aquesta: que plorà per 
l’habitació de misèria que patim en aquest món, 
que estem entre bèsties, que aquest món no fou fet 
per a l'home, sinó per a les bèsties. 

[...] 

I, per això, nostre senyor Jesucrist, estant petit, 
tingué tanta saviesa com hui té, i entenia aquesta 
raó d'habitació de bèsties; eixit del ventre virginal, 
que li era un paradís, plorà: «A, a, a!». 

Poguera-li dir algú, si hi fos: «Per què, Senyor, 
ploreu?». Diguera ell: «Jo plore pels hòmens 
desterrats del paradís i habiten  entre bèsties. Per la 
qual cosa diu l’Església: «L'infant va ser posat en 
el pesebre: els membres embolicats amb robes, la 
verge Maria li va lligar les mans, els peus i les 
cames, va cenyir-lo estretament amb una faixa». 
Diu que, així que fon nat, la verge Maria l’embolcà 
amb draps; i, quan l’hagué cobert, li va lligar les 
mans amb la faixeta, a manera de creu, i el va posar 
en el pesebre on estaven el bou i l’ase, i el deixà 

entre aquells. Llavors Déu 
començà a plorar: no diu que 
ho fera mentre estava entre 
els braços de la verge Maria, 
sinó quan fou posat entre les 
bèsties. Veus ací la raó del 
seu plor. 

Per tant, bona gent, d'aquest 
plorar hem de prendre la 
doctrina que, en aquest món, 
hem de considerar que estem 
desterrats de la nostra terra i 
desitjant el paradís. Així com 
un rei, que té fills i filles en 
els seus palaus amb grans 

plaers, si fan una malvestat contra el rei, dirà el rei: 
«Això feu? Jo no us mataré, però estareu baix en 
l'establia». Digueu: aquests tals que s'havien 
acostumat a estar dalt amb grans plaers, quan seran 
baix, ¿quina actitud tindran? No ploraran? No 
pregaran al rei que els torne dalt? Sí. Així hem 
d’actuar nosaltres: alçar els ulls a Déu i pregar-li 
que ens tinga misericòrdia i que ens traga d'aquest 
món. Aquest desig és bo, però molts mesquins mai 
no voldrien eixir d’aquest món, com a mesquins i 
mals cristians que són, i l’erren; i, per això, en la 
Salve Regina diem a la verge Maria: «A vós 
cridem els desterrats fills d’Eva, a vós sospirem en 
esta vall de llàgrimes». I, per això, hauríem de 
desitjar la glòria cada dia, fent oració. 

Nota. Este ser mó va ser  editat en 1975 per  Gret 
Schib (Sermons III, Barcino, pp. 45-53). Hi ha una altra 
edició de Xavier Renedo i Lluís Cabré amb una versió 
actualitzada (Sermons, Teide 1993, pp. 58-71). 
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D’entre els tres-cents sermons en valencià 
editats, vos presentem un fragment del sermó 
«Del plor de Jesús». Mentre que «en tota la 
Scriptura no trobam que Jesuchrist jamés se 
rigués», sant Vicent diu que Jesús va plorar 
cinc vegades, i això per cinc misèries que 
nosaltres patim. Sobre el tema va predicar 
moltes voltes i en diversos llocs. Cada any la 

Universitat de París disputava sobre la qüestió 
teològica del riure de Jesucrist. El dominicà, a 
diferència del franciscà Eixime-nis, es mostra 
molt rigorós en este aspecte, i diu: «aquesta 
vida no és per a riure, mas per a plorar». 
Durant el Nadal que s’acosta medi-tarem 
sobre el plor del Jesuset, però no ens 
estalviarem de riure i somriure (Xavier Martí). 

 

Nativitat, s. XII, Santa Maria de Sagàs 
(bisbat de Solsona). 



Oració vicentina 

Miquel Peres va escriure La vida de sant Vicent Ferrer 
a requeriment de na Cirera d'Alpont, muller de Pere 
d’Alpont, conseller del rei i regent de la Cancelleria. 
L’autor, ciutadà i escrivà de València (ca. 1450-1520), 
havia traduït, a més a més, el Kempis (Barcelona 
1482; dedicat a Isabel de Villena), la Vida de la sacra-
tíssima verge Maria (València 1494) i La vida de sancta 
Catherina de Sena (València 1499). Es tracta d’una 
selecció i versió «en valenciana prosa» de les hagio-
grafies vicentines de sant Antoní de Florència i de 

Francesco Castiglione, però hi ha alguns apartats ori-
ginals de Peres, com el que presentem. És una típica 
hagiografia medieval però s’hi percep la influència de 
l’espiritualitat centrada en la meditació devota, per 
exemple, amb la intercalació de pregàries, com la se-
güent. És una oració penitencial, però la gràcia està en 
el fet que Miquel Peres situa el seu origen en un con-
text anàleg al de l’ensenyament del Parenostre en Ma-
teu. Xavier Martí. 

Miquel Peres 

L’oració que ordenà el gloriós sant que 
diguessen cascun dia els qui el seguien. 
 
Així com els benaventurats apòstols i 
deixebles essent en la muntanya pregaren 
al nostre mestre i senyor Jesús que els 
mostràs de fer oració, així els devots i 
virtuosos deixebles d’aquest gloriós sant, 
passant d’una terra en altra, asseguts en 
una falda de muntanya, li pregaren que els 
mostràs alguna beneïda oració que de ma-
tí, quan es llevassen, dir poguessen. Pla-
gué molt a aquest egregi doctor i mestre 
tan virtuosa demanda i, sense molt tardar, 
la resposta els digué; que de matí, quan es 
llevassen, diguessen l’oració del Pater 
noster, l’Ave Maria i el Credo in Deum, i 
aquesta següent oració per ell, gloriós 
sant, ordenada i composta. 
 
L’oració: 
 
A vós, immens i poderós senyor Jesús, 
Déu i Senyor meu, Rei universal de totes les creatures; a 
Vós, alta i humil emperadriu dels cels, sacratíssima 
verge Maria; a vosaltres, sants i santes, gloriosos corte-
sans de la cort divina, jo, pecador abominable, jaent en 
el sutze llit d’abominables culpes, les meues suplica-
cions endrece; a vosaltres, qui sou refugi i defensa 
meua, els meus dolorosos sospirs envie. Però, més que a 
ningú de tots els altres, a Vós, senyor Jesús, recórrec i 
suplique, puix, amb l'ungüent de la vostra sang precio-
sa, haveu curat les mortals nafres de la meua trista àni-
ma. 
 
I, amb tot que jo sia pobre de mèrits i abundós de cul-
pes, pels mèrits de la vostra sacratíssima mort i passió i 
per aquell gran dolor que la vostra santíssima Mare 
tingué al peu de la creu, humilment vos suplique, dolç 
Jesús, vullgau ressuscitar la meua pecadora ànima, que 
en el sepulcre del meu cos està morta. Atorgueu-me, 
Senyor, en la peregrinació d’aquesta treballosa vida, 
espai de verdadera penitència. Doneu als meus ulls 
fonts de tan abundoses llàgrimes que les taques dels 

meus abominables pecats llavar puga; 
que jo, Senyor, per les meues multipli-
cades culpes, en tot el temps de mon 
viure comeses, conec ésser encorregut 
en la vostra ira, i conec ésser digne de 
sentir les cruels eternes penes. 
 
Però també, Senyor, conec que és ma-
jor la vostra misericòrdia que totes les 
meues grans culpes. I així, clementís-
sim Senyor, encara que siau jutge per a 
jutjar-me, també sou misericorde per a 
perdonar-me. A vós, protector i defen-
sor meu, la meua ànima i el meu cos 
encomane, que els vullgau guardar 
davall les ales de la vostra protecció i 
custòdia, que l'infernat enemic no els 
puga noure. 
 
Oh, piadós pare! Per la vostra infinida 
bondat vos suplique em vullgau donar 
els tresors del vostre beneït gran dolor 
i contrició dels meus pecats, perquè, 

deslliure de la lletgea d’aquells, les meues obres vos 
sien acceptes, i net, purificat i munde, el dia del general 
juí davant la vostra real cadira em presente. 
 
(Miquel PERES: La vida de sant Vicent Ferrer; apartat 
6, adaptat.) 
 
Edicions i bibliografia. La vida de sant Vicent Ferrer es va 
estampar a València el 23 de març de 1510 per Joan Jofre. 
D’esta edició només es conserva un exemplar a la Biblioteca 
de la Universitat de València, però se’n va fer edició facsímil 
en 1994 (Universitat de València –Vicent Garcia eds.) i en 
1997 (París-Valencia). Hi ha una edició en castellà de 1589. Es 
reedita en valencià en 1911. Antoni Ferrando en féu la primera 
edició filològica i estudi (Universitat de València– Vicent 
Garcia eds. 1996), juntament amb l’hagiografia vicentina de 
sant Antoní de Florència i la de la Flos sanctorum. El profes-
sor Ferrando la reedità en un llibre imprescindible: Sant Vicent 
Ferrer en la historiografia, la literatura, l’hagiografia i 
l’espiritualitat al segle XV (Alfons el Magnànim, València 
13). 

 

Gravat de La vida de Sant Vicent 
Ferrer, de Miquel Peres 
(València 1510), que representa 
el sant d’acord amb una tradició 
iconogràfica valenciana del segle 
XV. 
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     Eficàcia de la predicació en valencià
Antoni Bonaventura Guerau i Montllor (Alcoi s. 
XVI-València 1666), prevere, doctor en Teologia per 
la Universitat de València i catedràtic de la ma-
teixa universitat, va ser membre de la congrega-
ció de Sant Felip Neri i predicador de la ciutat de 
València. El text següent és testimoni de la seua 
gran activitat sermonadora, que exercí tant en cas-
tellà com en valencià. Es tracta d’un sermó barroc 

típic, sense massa excessos, predicat amb motiu del 
segon centenari de la canonització de sant Vicent 
Ferrer, el dia de Sant Pere de 1655 a la seu de Valèn-
cia. El fil de l’homilia teixix un paral·lelisme entre 
sant Pere i sant Vicent. Per a Guerau la raó per què 
el pare Vicent sermonejava sempre en valencià era 
perquè així centrava la seua energia en la reprensió 
del pecat (Xavier Martí).

«Serà superior entre els grans, 
anirà a terres forasteres, 
llançarà de veure qui és cada u, 
l’Església l’alabarà, tots temps 
es recordarà d’ell, i del seu nom 
se’n farà una gran commemora-
ció d’una generació a una altra» 
(Cardenal Hug de Saint-Cher). 
Este lloc ve com anell en dit a 
la festa, és de motle per a sant 
Pere i sant Vicent.

[...]

L’Església predicarà les alaban-
ces d’este Vicent, així com hui 
predica les alabances de sant Pere i sant Pau, per-
què en el mateix dia de Sant Pere i Sant Pau fon 
canonitzat. Per què sant Vicent fon canonitzat el dia 
de Sant Pere? Perquè en tota l’Església no es troba 
sant més semblant a sant Vicent. [...]

Com sant Pere volgué enfosquir la seua festa? Com 
li donà el millor lloc a Vicent? Perquè a sant Pere el 
tindrien per descortés si no ho fera d’esta manera. 
[...] perquè Vicent era apòstol com sant Pere, com 
ell mateix ho va dir (sobre l’Evangeli Ego sum pastor 
bonus): els apòstols són com jo. Fon Vicent doctor 
de les gents, i estava sant Pere molt obligat a la 
seua predicació; perquè predicà sant Vicent en tota 
l’Església [...]

Multum ecclesiae profuit, fon de molt profit en l’Es-
glésia i encara pareix, en cert modo, més que sant 
Pau, perquè este predicant en València, predicaria 
en valencià, i si hi havia algun castellà, que per-
donàs; mes la predicació de Vicent era tan porten-
tosa, que tots l’entenien, puix únicament li convé 
ser trompeta de l’Evangeli: Quasi tuba exalta vocem 
tuam [Fes sentir com una trompeta la teua veu (Is 
58, 1)]. La trompeta té esta propietat, que una ma-
teixa manera de tocar causa en la imaginació dels 
hòmens diferents idiomes. Toca a retirar, el valencià 
diu «l’enemic ve»; el castellà diu «el enemigo vie-

ne», el llatí diu «hostis venit»; 
tocada la trompeta de Vicent: 
Timete Deum, el llatí entenia 
Deum; el valencià Déu; el cas-
tellà Dios; el francés, Dieu, 
el grec, Theós; l’hebreu, Je-
hovà; i l’agaré i moro, Al·là. 
I per predicar solament en la 
seua llengua es llança de veu-
re que és el major predicador 
del món.

Diu el Filòsof: pluribus intentus 
minor est ad singula sensus; u 
que té compte en moltes coses 

no pot tenir intenció ferma respecte d’una, i esta 
és la causa per què u no pot tenir molta energia en 
reprendre la gravetat del pecat, perquè tant quant 
l’ànima està atenta a la manera del parlar artificiós 
en idioma foraster i sobreposat ha de faltar en la 
força de la reprensió; i així, si ab vehemència gran 
reprén, és força que sols use del seu llenguatge. 
¿No haveu vist un papagall, que ab artifici parla 
en castellà i en valencià?; pegueu-li ab un verduc i 
veureu que no es queixa en valencià ni en castellà, 
sinó com a papagall, perquè la força del dolor i la 
imaginació ferma del que patix, no el deixa usar de 
llenguatge artificiós. [...]

Ningú dels qui ouen el sermó estarà viu en el cente-
nari que ve, tots estarem ja en la eternitat. Plàcia 
a Déu que la nostra vida finixca en gràcia, i coro-
nats de glòria ab sant Vicent en el cel, vejam la 
tercera festa centenària. Amén.

Nota. El Sermó per a la festa del Segon Centenar de la cano-

nizació del pare sanct Vicent Ferrer es va editar dins de l’obra 

de Marc Antoni Ortí: Segundo centenario de los años de la ca-

nonización del valenciano apóstol San Vicente Ferrer (Jeroni 

Vilagrassa, València 1656). Sobre el paborde Guerau i altres 

predicadors valencians barrocs és imprescindible el llibre de 

Vicent Pitarch: Llengua i Església durant el Barroc valencià 

(IIFV-Abadia de Montserrat, València-Barcelona 2001).

Bonaventura Guerau



Oració a sant Vicent Ferrer 

El pròxim 9 d’abril les quatre diòcesis valencianes 
comencen la celebració de l’Any Jubilar Vicentí, amb 
motiu del 6é centenari de la mort de sant Vicent Ferrer, 
patró principal de la Comunitat Valenciana i de la diò-
cesi d’Oriola-Alacant. Els nostres pastors, en un comu-
nicat conjunt, han manifestat, entre altres coses, que és 
«una oportunitat perquè tot el poble de Déu conega 
amb major profunditat la figura de Sant Vicent Fe-

rrer». Per això, esta secció es dedicarà durant el jubi-
leu vicentí a la recuperació de textos de i sobre el nos-
tre insigne patró. L’oració següent es troba en 
l’Eucologi Valencià, publicat a València en 1951 per 
mossén Vicent Sorribes i Gramatge, rector de Rocafort. 
No s’indica l’autor, però tot fa pensar que el text és del 
mateix mossén Sorribes (València 1903-Quart de Po-
blet 1986). F. Xavier Martí. 

Mossén Sorribes 

   Gloriosíssim sant Vicent, patró de 
València, lliri puríssim collit a l'hort 
de la nostra terra, evangelitzador 
de la santa paraula de Déu i perfec-
te deixeble del dolcíssim Jesús. 
Vós, que tempràreu la llengua de la 
nostra parla amb el foc de l'amor a 
Déu, la qual com espasa de dos 
talls la posàreu al servici de la cari-
tat divina i arreplegàreu, arreu d'Eu-
ropa, les ovelles esgarriades de la 
pleta del Senyor, predicant a la bo-
na gent: «Tenim una fraternitat 
humana en este món, tant els fidels 
com els infidels poden ésser ano-
menats germans», digneu-vos in-
tercedir per nosaltres davant de 
Déu. 

   Pregueu pels germans dissortats 
a la Mare de Déu dels Desempa-
rats per tal que la seua mirada ens 
embolcalle en l'esperança de dies 
millors. 

   Mestre de l'evidència racional 
posada a mida de les intel·ligències populars, 
il·lumineu els nostres cors! Mireu el vostre poble! 
Compadiu-vos dels vostres germans! 

   Veniu, de bell nou, a València, a fi que els qui us 
anomenen germà major, tinguen el conhort 
d’heretar el vostre esperit «en el cor i en la parau-
la». 

   Veniu, amigable componedor de plets i poseu 
pau a les aferrissades lluites socials que trasbal-
sen la vostra Ciutat. Doneu-nos la pau i la caritat 
cristianes en esta hora mancada del sant temor de 
Déu. 

   Veniu, àngel apocalíptic del Senyor, i feu sonar 
la trompeta del Judici de Déu, per tal que el seu 
ressò desperte l'esperit d'aquells que jauen enso-
pits en el pecat de l’egoisme. Emmudixca Satanàs, 

pare de la mentida. 

   Veniu i ensenyeu als ministres del 
Senyor l'eficàcia sobrenatural del 
vostre apostolat realista, doneu-los 
el do de la predicació que Vós tan 
meravellosament sabéreu emprar, 
feu-los hòmens de vida interior, i que 
nodrixquen son esperit en l'aliment 
substanciós de la Santa Bíblia. 

   Veniu i ensenyeu als pares valen-
cians el goig que hi ha de fer de les 
seues llars «una llar vicentina», tal-
ment com fon la de la vostra família. 
Doneu als nostres jóvens l’amor a la 
virtut de la puresa i emmeneu-los 
pels camins de la caritat i la pràctica 
de les virtuts cristianes. 

   Veniu i allunyeu de nosaltres tota 
mena de vicis, mitjançant l’exemple 
de la vostra vida tota consagrada a 
Déu. 

   Veniu i ensenyeu-nos de dir moltes 
vegades amb Vós: «Senyor, Déu 

Jesucrist, misericòrdia». 

   Veniu finalment i abrandeu-nos en foc del vostre 
esperit, per tal que abrusats en l'amor a Déu i a la 
nostra Mare dels Desemparats, tots plegats pugam 
anomenar-vos germà i per la vostra protecció, fruir 
de la benaurança eterna. Amén. 

(Vicent SORRIBES I GRAMATGE: Eucologi Valencià, 
Lletres Valencianes, València 1951, pp. 153s.) 

 

Nota. L’Eucologi Valencià també du un «Himne 
Vicentí» (p. 691), uns «Goigs a Sant Vicent Ferrer» 
(p. 692) i el textos propis del dia precedits d’una 
semblança del sant (pp. 431-433). 

 

Sant Vicent Ferrer, patró del 
Regne de València, dibuix de 
C.T. que apareix en l'Eucologi 
valencià en les pp. 152 i 430. 
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