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1. Introducció i justificació del projecte 

 

Durant l’Edat Mitjana es va escriure grans quantitats de literatura  medieval sobre la 

dona –com a cortesana, com a mare, com a monja, etc.–, però poques vegades ha sigut 

la pròpia dona la que ha deixat sentir la seva veu per parlar sobre sí mateixa. No obstant, 

durant els segles XII i XIII, el fenomen de la mística va permetre que sorgís a Europa un 

corrent literari eminentment femení que buscava explicar aquesta vivència espiritual, i 

va donar notorietat pública a dones que, d’altra banda, haurien sigut silenciades.  

 

Una d’elles fou Àngela de Foligno, una terciària italiana que entrà en contacte amb Déu 

mentre feia una peregrinació a l’església de Sant Francesc d’Assís. La intensitat de 

l’experiència va fer que el seu confessor decidís deixar per escrit en llatí el que ella li 

relatava oralment en la seva llengua materna, l’umbre, i així fou com començà 

l’elaboració del corpus textual d’Àngela de Foligno, un escrit gràfic i amb un alt 

component d’oralitat,  a través del qual encara ens arriba la seva veu set-cents anys més 

tard. No només això, sinó que gràcies a les dones que alçaren la veu per relatar, amb les 

seves pròpies paraules, aquestes experiències místiques íntimes, es consolidà un nou 

tipus de llenguatge per parlar de la fe i de la unió amb Déu, i  s’emplaçaren els 

fonaments d’un discurs femení que desembocaria en figures com Santa Teresa de 

Calcuta o Caterina de Siena.  

 

La figura d’Àngela de Foligno és encara rellevant en l’actualitat, ja que el 2013 fou 

finalment reconeguda com a santa pel Papa Francesc I, després de segles d’ésser 

considerada una beata. No és casual que hagi sigut precisament aquest Pontífex qui l’ha 

canonitzada: Àngela seguia l’exemple de pobresa apostòlica promulgat per Sant 

Francesc i Santa Clara d’Assís, i pertanyia a les ordres mendicants que proposaven una 

visió més moderna i urbana de la religió, més propera a la comunitat.  

 

Aquest model de fe tingué un gran èxit arreu de la Península Ibèrica, i sobretot a 

Catalunya, on avui en dia ens han arribat tres traduccions del Liber d’Àngela que 

formen part de dues famílies diferents. Aquestes són el manuscrit 559 de la Universitat 

de Barcelona, el manuscrit 473 de la Biblioteca Nacional de Catalunya, i una tercera 

traducció dividida entre el manuscrit 175 de la Biblioteca Episcopal de Vic i el 



	 5 

manuscrit 2019 de la Biblioteca Nacional de Catalunya. No obstant, també hi ha indicis 

que ens porten a pensar que hi havia més manuscrits dels quals s’ha perdut la pista.  

 

Aquest treball pretén ser un projecte d’edició de la primera part de l’inici del corpus 

textual d’Àngela de Foligno, anomenat Memorial. Els fragments tinguts en 

consideració, doncs, seran el pròleg del seu confessor, els passos que va seguir la santa 

en la seva conversió, un fragment d’una visió posterior que ha sigut col·locat després 

dels passos en dues de les traduccions, i finalment la visió d’Assís, la que defineix i a la 

vegada desencadena el Liber d’Àngela de Foligno.  

 

Les traduccions en català dels escrits d’Àngela de Foligno són un àmbit poc estudiat: de 

fet, prèviament a aquest treball, només un dels manuscrits –el de la Universitat de 

Barcelona– havia sigut transcrit i estudiat. La resta havien estat tinguts en consideració 

en diverses obres i articles, i transcrits parcialment i de manera fragmentària, però no 

existia una transcripció seguida dels manuscrits tal i com consta en la secció d’Annexos 

d’aquest projecte. En aquest sentit, doncs, aquest projecte és el primer en dur a la 

pràctica aquesta tasca, amb consciència del repte i a la vegada els riscos que això 

comporta. Esperem que aquesta contribució serveixi per acostar la traducció de l’obra 

d’Àngela de Foligno al públic i permeti consultar el text a futures persones que vulguin 

prosseguir amb l’estudi d’aquesta santa en llengua catalana.  
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2. Àngela de Foligno i l’experiència mística 

 

En aquest apartat seguirem les idees i consideracions prèvies sobre Àngela de Foligno 

exposades pels professors Pablo García Acosta, Victòria Cirlot, Blanca Garí i Elizabeth 

Petroff. Indicarem, quan sigui convenient, la provinença d’altres informacions més 

específiques.  

 

2.1. Context  

 

Durant els segles XII i XIII, la societat occidental va experimentar una transformació en 

la concepció de l’espiritualitat i l’experiència religiosa lligada al sorgiment de les ciutats 

i l’economia del benefici que suposava la vida urbana. Davant el que Jaques LeGoff 

descriu com el món sensible que cobrava valor en sí mateix (1999, 315), va sorgir una 

tendència oposada dins l’escolàstica que posava èmfasi en l’experiència religiosa 

individual, on la importància rau en la imitació apostòlica pauperística de Crist. Aquest 

nou model de fe modern s’estén principalment per l’aparició d’ordres mendicants, 

dominics o franciscans, que emprenien rutes itinerants per ciutats, i en l’àmbit monàstic, 

a l’ordre del Cister.  

 

Malgrat que aquests ambients eren eminentment masculins, hi va haver un moviment 

espiritual femení que va cristal·litzar a Occident a partir del segle XII, on dones de les 

branques femenines d’aquestes ordres –clarisses i dominiques—es van estendre per 

Europa. Aquesta aparició de la interioritat com a espai –un espai invisible, però un espai 

al cap i a la fi–, que permetia experimentar l’espiritualitat en la intimitat, va permetre 

que sorgissin diversos moviments literaris que buscaven explicar aquesta experiència i 

traslladar-la a l’espai públic, entre els quals hi ha el fenomen de la mística.  

 

La mística és l’experiència del contacte amb Déu sense mediació en un àmbit terrenal, i 

algunes de les figures més rellevants i conegudes dins d’aquest gènere són dones, com 

Hidelgarda de Bingen, Juliana de Norwich, Hadewijch d’Amberes, Margarita Porete o 

Àngela de Foligno. Les vides i experiències d’aquestes dones que ens han arribat a 

través dels documents que se n’han preservat –per la seva pròpia escriptura o a través 

del dictat–  parlen, a través de la seva experiència mística, també de la seva pròpia vida, 

permetent que broti a Occident un discurs femení sobre l’experiència espiritual.  
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Del segle XII al XV, l’escriptura mística intenta traslladar a les paraules aquesta 

experiència, de manera diversa però amb la necessitat d’articular un discurs que les 

unifica. Són un conjunt d’escrits generats per dones en què la visió o revelació de Déu 

de la que elles han sigut testimonis és la peça central del text. Aquest tipus d’escrits 

segueixen el model de les vitae de personatges exemplars que buscaven que els lectors 

els prenguessin com a referent, i que anticipa el popular gènere  medieval de 

l’hagiografia, les biografies de sants. Excepte que en el cas del gènere de la revelació o 

mística, no es busca crear una biografia rigorosament històrica, apunta el professor 

Tomàs Martínez Romero a L’hagiografia espiritual, a propòsit d’un capítol del Líber 

d’Àngela de Foligno en català (2012, 160), sinó que és més aviat el camí espiritual que 

recorren aquestes dones abans i després de la seva revelació a partir de l’experiència 

personal, i com aquesta serveix per arribar a un estat d’il·luminació que volen compartir 

amb els seus lectors.  

 

No obstant, l’escriptura mística presenta una paradoxa en sí mateixa. Com es pot 

expressar amb el llenguatge una experiència que va més enllà de les paraules, i com es 

pot entendre el llenguatge en què s’explica aquesta, es pregunta Elizabeth Petroff a 

Body & Soul: Essays on Medieval Woman and Mysticism. Petroff recull les paraules de 

Susan Clark a la introducció dels escrits de Matilda de Magdeburg, que ressalten la 

importància de l’escriptura de l’experiència mística malgrat la dificultat –o fins i tot la 

impossibilitat—de posar en paraules les visions o sensacions que aquesta produïa a les 

dones que l’experimentaven: “Access [to the mystic world] comes about only the verbal 

medium that endures, a medium that is fundamentally at odds with the transcendent, 

non-verbal nature of the mystic revelations” (1994, 4).  

 

Les professores Victòria Cirlot i Blanca Garí distingeixen tres generacions que 

construeixen aquest paisatge (2008, 14): en un primer moment, figures com Hidelgarda 

de Bingen o Elisabeth de Schönau s’alcen per sobre un discurs predominantment 

masculí per fer partícip al món eclesiàstic de la seva pròpia espiritualitat; al segle XIII, 

la mística aflora i també ho fan les llengües vernaculars, de manera que la literatura 

mística comença a traspassar les parets dels monestirs i a difondre’s arreu d’Europa; i 

finalment, a les acaballes del segle XIII, la revolució franciscana afegeix la noció de la 
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pobresa i una percepció més radical de la via mística en aquesta experiència espiritual. 

És en aquest últim grup on situem Àngela de Foligno.  

 

Així fou com aquestes dones, a partir de la seva experiència personal, oferiren 

ensenyances i guia als seus deixebles, fins al punt que aquest rol de mestres o profetes 

les convertí en una excepció de la inferioritat femenina al món medieval, que 

evidentment incloïa el món eclesiàstic. Generalment, les dones amb vocació religiosa es 

veien obligades a una vida de passivitat, pregària i retir, ja que la vida pública no els era 

permesa: no podien ni administrar sagraments, ni escoltar confessions, ni predicar; de 

fet, ni tant sols s’esperava que tinguessin contacte amb el món secular una vegada 

entraven als convents.  

 

Malgrat això, aquest aïllament produït per la vida conventual va ser, possiblement, el 

que va causar l’increment de figures femenines en la mística europea. Fins al segle XIV, 

la comunitat religiosa era l’únic espai que oferia a les dones un espai on aprendre a 

través de la lectura i l’escriptura, i fins possibilitava la discussió amb altres membres de 

la comunitat escolàstica.  No tant sols això, sinó que el vot de castedat les eximia dels 

perills de l’embaràs i el part, una de les principals causes de la mortalitat femenina a 

l’Edat Mitjana, i això els assegurava més longevitat i per tant, més temps per a 

l’aprenentatge tant teològic, així com en àmbits més pràctics com ara la medecina, 

aprenent com guarir malalties o ferides.  

 

Durant l’Edat Mitjana, Europa va ser testimoni d’un fet insòlit fins aleshores: les dones 

van sobrepassar als homes en nombre. Aquesta diferència demogràfica ve donada per 

diversos motius, segons recull la professora Eileen Power a Medieval Women, entre els 

quals hi figuren la dificultat de criar nois, l’elevada taxa de mortalitat entre els homes en 

les constants plagues de l’Edat Mitjana, el risc de morir lluitant en guerres com podien 

ser les croades, els enfrontaments armats entre ciutats o feus o fins i tot a nivell 

individual, i el fet que una gran part de la població que va entrar a formar part del 

clergat i feu vots de celibat era majoritàriament masculina (1975, 53) 1.  

 

																																																								
1 La professora Eileen Power també presenta evidència numèrica d’aquest fet tot seguit, sobretot pel que 
fa a la regió de l’actual Alemanya. Per cada 1.000 homes, hi havia 1.100 dones a Frankfurt (1383), 1.270 
dones a Nuremberg el 1449, i .246 a Basel (1454). (Power, 1975, 53) 
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Aquest fet va permetre que les expectatives de les dones creixessin més enllà de o casar-

se o retirar-se per fer vida conventual, i va forçar el desenvolupament de noves formes 

de vida comunitària exclusivament femenines que buscaven un nou model de vida 

espiritual sense una estructura jerarquitzada. Aquests nous models de religiositat radical 

es coneixien com a beguines al nord d’Europa, i terciàries a regions del sud. El principal 

objectiu d’aquest moviment, associat al retorn a la pobresa angelical de la nova 

espiritualitat del segle XIII, era viure com Jesús, centrant-se en la seva humanitat com a 

mètode d’aproximació a la il·luminació divina. No obstant, aquestes comunitats no es 

poden separar de les ciutats, ja que tenien un caràcter eminentment modern i secular, i 

s’instal·laven dins o als voltants de les ciutats. Àngela de Foligno va pertànyer, 

precisament, a una d’aquestes comunitats, concretament, a les que seguien l’exemple de 

Santa Clara d’Assís.  

 

Santa Clara d’Assís, juntament amb Sant Francesc, va ser una de les impulsores del 

moviment de les ordres mendicants que proposaven una interpretació tant poderosa com 

estricta de renovació de la vivència espiritual. Quan Santa Clara d’Assís va morir el 

1253, vint-i-set anys després de Sant Francesc, deixà com a llegat la fundació –aprovada 

pel Papa Inocenci IV—de l’ordre de les Germanes Pobres de Santa Clara o clarisses, 

una comunitat de dones que vivia segons els preceptes de pobresa extrema, de manera 

similar a com Sant Francesc havia fundat el 1208 l’Ordre dels Germans Menors.  

 

L’ordre de Santa Clara, que rep el nom de Forma vitae sororum pauperum, promulgava 

un modus vivendi inspirat per Sant Francesc no tant sols en la forma sinó també en el 

contingut, ja que ella mateixa admet que gran part d’aquesta forma vitae prové de la 

mateixa que pronuncià Sant Francesc quan ella començava a liderar una petita 

comunitat de dones a San Damiano. El registre que utilitza, escriu Petroff, és poderós 

però sense ser amenaçador, i sovint afirma que les paraules que escriu no són les seves, 

sinó les dels seus mestres (1994, 71), de manera que legitima el seu discurs a través que 

li puguin atorgar aquests escrits a figures masculines.  

 

D’aquesta manera, a través de la imitació d’un model anterior i la justificació recurrent 

per tal que el seu discurs sigui tingut en compte, Santa Clara va aconseguir que la seva 

ordre femenina no fos no tan sols aprovada sinó que això succeís en un període on el 

Papat havia promogut la prohibició de noves ordres religioses. Aquesta constant 
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justificació de l’autoritat masculina es troba també en el discurs d’Àngela de Foligno, 

que no només és escrit per un home –ja que Foligno no sabia escriure–, sinó que també 

s’al·ludeix a la posterior revisió de l’escrit per altres càrrecs eclesiàstics –evidentment 

masculins—així com una dificultat per part d’Àngela per expressar les seves visions, 

fent referència constantment a com les paraules, un cop escrites, semblen blasfèmies 

comparades amb el que ella sentí, o com el llenguatge és incapaç de transcriure les 

paraules de Déu. És a dir, Àngela, igual que la majoria de figures místiques femenines, 

es presenta a sí mateixa com una intermediària entre Déu i els homes, amb qui ha tingut 

contacte a través de la seva pròpia experiència vital, i demana constantment a Sant 

Francesc que intercedeixi per ella davant Déu.  

 

L’excepcionalitat de la proposta de Santa Clara ve donada pel doble caràcter 

extraordinari d’aquesta. Com a reacció a l’estructura aristocràtica de la vida monàstica 

benedictina, que es basava en la propietat. En canvi, en voler seguir l’exemple de Crist i 

els deixebles i viure en pobresa absoluta, Santa Clara proposava un model eclesiàstic on 

sense pràcticament jerarquies (les components es tractaven de ‘germanes’), i sense 

possessions ni ingressos i per tant, les dones que hi habitaven tampoc havien de ser 

mantingudes per ningú en tant que el concepte de possessió material quedava anul·lat i 

les membres només havien de treballar per mantenir-se a sí mateixes.  

 

Per això aquesta proposta va ser acollida amb igual recel pels grups al poder tant dins 

l’Església com en la vida secular, ja que això implicava que aquestes dones quedaven al 

marge del sistema, amb una llibertat que no els permetia l’estructura jeràrquica 

patriarcal. Aquest tipus d’agrupacions permeteren a les dones intercanviar ensenyança i 

opinions i, a més, foren un dels principals centres d’on sorgiren gran part de les 

místiques, com Beatrijch de Natzaret, Hadewijch de Amberes, Matilde de Magdeburd, 

Margarita Porete o la mateixa Àngela de Foligno.  

 

La visibilitat que atorgava l’experiència mística va permetre que aquestes dones fossin 

sovint considerades una excepció, un model de conducta digne de ser seguit, i per tant la 

seva experiència era difosa i emulada per aconseguir una vivència similar. Així mateix, 

també inspiraren figures cèlebres dins l’Església com Caterina de Siena, i foren els 

fonaments d’un moviment popular que sorgí més tard, al segle XV: el que la professora 
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Gabriella Zarri anomena ‘santes vives’.2 Aquestes eren monges terciàries com Àngela, o 

d’altres ordres com la dominicana, que foren venerades com a santes ja en vida, ja que 

relataren les seves experiències de manera propera i en llengua vernacular. Així doncs, 

crearen un precedent que tingué una alta importància dins l’Església catòlica, perquè 

que ajudà a articular i donar visibilitat a tot un discurs espiritual femení que fins 

aleshores havia sigut pràcticament inexistent.  

 

 

2.2. Vida i visió d’Àngela de Foligno 

 

Àngela de Foligno és coneguda així pel seu lloc d’origen, Foligno, un petit poble de la 

vall d’Úmbria, a menys de vint quilòmetres de distància d’Assís, el centre espiritual de 

la península en aquell moment. Com que la majoria d’informació guardada sobre 

Àngela prové dels escrits que la seva narració de l’experiència mística va deixar per la 

posteritat, se sap poca cosa de l’època anterior a la seva conversió.  

 

La santa va néixer a mitjans del segle XIII, probablement el 1248, en una família 

benestant i ella mateixa es va casar i arribar a tenir fills fins que, en arribar a la trentena, 

va experimentar una il·luminació religiosa que li va provocar el desig de bolcar-se en la 

vida espiritual franciscana, o almenys això és el que s’explica en la part més biogràfica 

de la seva obra, que són els passos inicials on ella mateixa relata la seva vida. No 

obstant, hi ha diversos acadèmics, com ara Petroff, que apunten que Àngela podria 

haver-se incorporat a l’ordre terciària pel prestigi que n’atorgava la seva pertinença, i 

que, més endavant, en morir la seva mare, el seu marit i els seus fills, la seva implicació 

hauria esdevingut molt més profunda (1994, 16). Aquest episodi apareix descrit al 

Memorial on, no obstant, aquesta pèrdua és presentada de manera oposada, ja que 

Àngela relata com la seva família li impedia poder-se dedicar plenament a la vida 

eclesiàstica, i per això confessa que sent alegria quan, “per la gràcia de Déu”, mor tota 

la seva família i pot ingressar completament al tercer ordre franciscà, on es pot dedicar 

completament a la vida espiritual. 

 

																																																								
2 Veure ZARRI, G. (1990). Le Sante vive : profezie di corte e devozione femminile tra '400 e '500. 
Torino: Rosenberg & Seller.  
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En aquell temps per volentat de Deu passà d’esta vida madona mara, la qual ma enbarguava 

fort el servici de Deu. E aprés morí mon marit e tots mos fils en aprés. E per ço jo havia ia 

de menyspresar totes cosas e per açò preguat Deu que morisen, aguí gran consolació de la 

lur mort. 

 ms. 559, f.140 34  

 

Sigui com sigui, la mort de la seva família va ser un moment puntal per la conversió 

d’Àngela, ja que fou quan vengué la seva casa i les seves possessions, i feu els vots de 

castedat requerits per la vida clerical. És aquí quan el seu camí espiritual es torna molt 

més estricte i radical, duent a terme grans dejunis o vivint en la més estricta pobresa. 

Durant l’època posterior visqué amb una companya, a la qual fa referència constant al 

Memorial com a ‘companyona’, i que és identificada en els manuscrits italians com a 

‘Pasqualina’ o ‘Masazuola’. És amb ella amb qui emprèn un viatge de pelegrinatge a 

Assís el 1291, on viurà l’experiència mística que relatarà al seu confessor a posteriori i 

que provocarà l’inici de la redacció de la seva obra.  

 

De camí cap a Assís, Àngela explica que sent una veu que li parla i, després d’uns 

primers dubtes sobre la procedència d’aquella veu –ja que no sap si és el dimoni que 

l’està intentant enganyar–, queda convençuda que és l’Esperit Sant quan aquest li 

presenta proves irrefutables de la seva naturalesa sagrada. En arribar al centre espiritual, 

i entrar a la Basílica de Sant Francesc, aquesta presència l’abandona i ella, que en aquell 

moment confronta el fet de saber que haurà de viure la resta de la seva vida sense tornar 

a sentir aquesta presència, esclata en el crit: “O Amor, no t’e conaguda ¿e per què’m 

dasemparas?”, (ms. 559, f.152-1535). Aquest moment fou un punt d’inflexió tant dins la 

vida d’Àngela, i així es presenta també en els conjunt de manuscrits que mostren el 

procés espiritual de la santa i la seva unió amb Déu. 

 

 

 

																																																								
3 De l’edició de Thier i Caluffetti: “Et factum est, volente Deo, quod illo tempore mortua fuit mater mea, 
quae erat mihi magnum impedimentum. Et postea mortuus est vir meus et omnes filii in brevi tempore. Et 
quia incoeparam viam praedictam et rogaveram Deum quod morerentur, magnam consolationem inde 
habui scilicet de norte eorum” Cap I, lín. 89-93 (1985,138). 
4 Podeu consultar el text íntegre analitzat a la secció d’Annexos. 
5 Edició Thier i Caluffetti. “Amor non cognitus, et quare scilicet me dimittis?” Cap. III, lín. 110 (1985, 
184). A partir només recollirem la versió llatina de l’edició crítica en les citacions de text més extenses, 
però en ser aquesta una de les frases més cèlebres d’Àngela, hem considerat que era rellevant oferir la 
versió llatina.  
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2.3. La religiositat femenina: un nou llenguatge per parlar de Déu 

 

Convé deturar-nos un moment en l’ús del terme ‘Amor’ per referir-se a Déu  per part de 

la santa. Respon a una nova concepció de la espiritualitat va comportar també un canvi 

del llenguatge que s’utilitzava per parlar de Déu, on el discurs sagrat i el profà van 

trobar un lloc comú en l’amor que no es pot consumar. Les cançons trobadoresques –

especialment l’amor de lonh de Jaufré Rudel– que sacralitzaven la dama en una 

concepció de l’amor intrínsecament adúltera, eren hereves de l’actualització del 

llenguatge al·legòric per una espiritualitat que s’articulava al voltant de l’amor cap a 

Déu de l’Expositio del Càntic dels càntics de Sant Bernat, i la de  Guillem de Sant 

Thierry, que al De la naturalesa i la dignitat de l’amor, exposa la percepció de la 

realitat espiritual (simbòlica) a través dels sentits corporals (és a dir, la realitat material), 

i exposa així l’analogia entre el pla espiritual i el terrenal (Cirlot i Garí, 1999, 31-34).  

 

Al seu torn, la mística va prendre no només expressions de la lírica trobadoresca, sinó 

que a partir de la concepció del Càntic dels càntics de la monja com a esposa de Déu, 

aquestes dones van utilitzar vocabulari romàntic o fins i tot directament eròtic per parlar 

de les seves visions. De fet, al pròleg allargat que apareix als manuscrits que contenen la 

traducció en català pertinent a la tercera família de traduccions, hi ha una referència 

directa al Càntic dels Càntics, que serveix també com a advertència pel lector 

desprevingut, ja que Àngela a vegades es refereix a Déu fent servir un vocabulari gràfic 

i recrea una entrega espiritual a Déu. 

 
Mas nos maravell qui legira aquest libra de aço que aquella paraules dolces e plenes de 

amor sovent li eren dites. Car aytal manera de parlar es trobada en la sancta scriptura, 

segons se mostra en los cantichs dels cantichs. 6 

ms. 473, f.11v 

 

Petroff descriu l’experiència mística com primàriament afectiva i visual: la mística veu 

Déu, o Crist o els Sants, i això l’omplia d’amor fins al punt que tenia la necessitat de 

compartir-ho amb aquells que l’envoltaven. Petroff apunta que no ens hem d’imaginar 

aquestes dones vivint recloses com ermitanes –encara que sovint solien passar èpoques 

de la seva vida en reclusió—sinó com a dones molt actives que, després de completar un 
																																																								
6 Fragment que no es troba a l’edició de Thier i Caluffetti, i que probablement fou afegit en una de les 
redaccions o traduccions posteriors.  
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llarg procés d’aprenentatge de vida espiritual, eren capaces de guiar espiritualment 

grans grups de gent (1994, 6). En el cas d’Àngela, sobretot destaca la visió en què beu la 

sang de la ferida lateral de Crist crucificat: 

 
E la donchs apallà-m e dix-ma que io que posàs la mia boqua en la nafra del seu costat dret, e 

fo a mi vijaras que io hagués de la sanch que axia fresca del seu costat e per virtut d’aquell 

bauratge de la sanch de Jesu Christ fos purificada e mudada de tots mos peccats. E comensé 

de aver gran goig en mon cor.7    
ms. 559, f.142r 

 

Aquest sincretisme entre la literatura sagrada i la literatura profana s’accentuà, també, 

amb autores com Hadewijch d’Anvers o Margerita Porete, que van renunciar al llatí i 

van fer servir les seves llengües maternes per relatar les seves experiències religioses. 

Això suposà un gran trencament amb la concepció literària binària on l’univers 

escolàstic s’expressava només en llatí; potser el fet de ser beguines i viure en un 

ambient urbà va contribuir en què s’afavorís aquest ús de la llengua vernacular per 

relatar aquestes vivències interiors.  

 

No fou el cas d’Àngela, les paraules de la qual ens han arribat escrites per una tercera 

persona, el frare A., (Arnaldo o Arnau, en català), perquè ella era analfabeta. Poca cosa 

se sap del confessor de la santa, excepte que mantenia una relació de parentesc amb ella: 

ho explica ell mateix a la breu introducció que precedeix el dictat d’Àngela, on primer 

confessa la vergonya que va sentir en ser testimoni dels crits de la terciària a l’Església 

de Sant Francesc, fins al punt que li prohibeix que torni a Assís. No obstant, al cap d’un 

temps sent curiositat per l’episodi que ell mateix reconeix que és un comportament 

anòmal de la seva parenta, i es desplaça a Foligno, on pren nota de les paraules 

d’Àngela.  

 

Ella narrà la seva conversió i experiència en el seu idioma, l’umbre, i ell ho transcrivia, 

paraula per paraula, en un llatí simple i espontani, sovint plegat de termes erronis o que 

el frare no pot traduir i per tant, extreu de l’umbre directament. Un exemple d’aquestes 

																																																								
7 “Et tunc vocavit et me dixit mihi quod ego ponerem os meum in plagum lateris sui, et vidabetur mihi 
quod ego viderem et biberem guinem eius fluentem recenter ex latere suo, et dabatur mihi intelligere quod 
in isto mundaret me. Et hic incoepi et habui laetitiam magnam” Cap. I, l. 146-149 (1985, 144).  
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és la paraula ‘delectança’, que Giovanni Pozzi8 deixa com a tal en la seva edició del 

Liber, davant la llatinització que fan servir Thier i Caluffetti (“cum delectatione”) a la 

seva edició crítica (1985), de la qual parlarem més endavant: aquesta terminologia 

també es pot observar en les traduccions catalanes, on es parla de ‘delectança’.  

 

No obstant, hi ha un altre nivell de dificultat en la interpretació textual, i és que sovint el 

llenguatge no és suficient per expressar la experiència d’Àngela, fins al punt que el 

frare, quan li rellegeix alguns fragments, la santa es queixa dient que, en comparació 

amb el que ella ha viscut, les paraules escrites semblaven blasfèmies: “Me revelave 

alguna cosa com que res me hagues dit, ans li semblave que blasfemies per raho de la 

altesa de les revelations (…) E sovent noles podia explicar iatsia les me donas a 

entendre (ms. 473, f.9r)”.  De fet, aquest abisme entre llenguatge i memòria d’una 

experiència divina serà recollit per Dante Aligheri, en el cèlebre trenta-tresè cant del 

Paradís9.  

 

Els manuscrits d’Àngela de Foligno uneixen text i dictat oral per formar el relat tal i 

com ens ha arribat avui, en un binomi freqüent en l’escriptura femenina de l’Edat 

Mitjana com és el de la dona que té l’experiència i el seu confessor. En aquest sentit, el 

Memorial ofereix un gran interès ja que representa una síntesi exemplar dels problemes 

que té la crítica contemporània de la cultura del manuscrit: fins a quin punt aquests 

textos escrits per confessors retraten la realitat de l’experiència femenina o si bé són 

majoritàriament reconstruccions masculines (Garí i Cirlot, 1999, 197). Malgrat que 

l’escriptura mística era un espai eminentment femení que servia per exterioritzar la 

interioritat d’aquestes dones, el seu discurs i la seva transmissió seguia essent regulat 

per homes. 

 

Això és especialment rellevant en les traduccions catalanes que, com veurem més 

endavant, provenen de famílies de traduccions diferents: mentre que una, el manuscrit 

																																																								
8 Tal i com ho recull García Acosta (2014, 23). 
9 “Da quinci innanzi il mio veder fu maggio / che ‘l parlar mostra, ch’a tal vista cede, / e cede la memoria 
a tanto oltraggio. / Qual è colui che sognando vede,/ che dopo ‘l sogno la passione impressa / rimane, e 
l’altro a la mente non riede, / cotal son io, ché quasi tutta cessa / mia visione, e ancor mi distilla/ nel core 
il dolce che nacque da essa”. Paradiso, XXXIII, v.55-63.  
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559 de la Universitat de Barcelona, prové d’un escrit més antic i proper a l’original, les 

altres dues són fetes a partir d’una re-elaboració –o potser seria més precís anomenar-ho 

‘reescriptura’– del text feta per un eclesiàstic anònim durant la segona meitat del segle 

XIV, allargant i enriquint el text amb altres escrits d’Àngela adreçats als seus seguidors 

i per tant, podem suposar, allunyant-se més del missatge original d’aquesta obra de la 

terciària.  
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3. El corpus textual d’Àngela de Foligno 

 

En aquest apartat seguirem les idees i consideracions prèvies sobre Àngela de Foligno 

exposades pels professors Montserrat Casas Nadal, Pablo García Acosta, Peter Dronke, 

Tomàs Martínez Romero, i l’edició crítica del Liber d’Àngela de Foligno feta per 

Ludger Thier i Abele Caluffetti. Indicarem, quan sigui convenient, la provinença 

d’altres informacions més específiques.  

 

3.1. El Liber d’Àngela 

 

El corpus textual que recull la vida i l’obra d’Àngela de Foligno ha tingut diversos 

títols: Autobiografia i escrits de la beata Àngela de Foligno, L’experiència mística de la 

beata Àngela de Foligno explicada per fra A, Vida i conversió meravellosa  de la beata 

Àngela de Foligno... Precisament per aquesta manca d’un títol determinat, ha estat 

simplificat com a Llibre d’Àngela de Foligno, o Liber. Consta de tres blocs que narren 

tres moments diferents de la vida d’Àngela: el Memorial, que narra la seva conversió 

fins els successos d’Assís el 1291, i les visions posteriors; les Instruccions que són 

pensaments, exhortacions i meditacions dictats per Àngela després del Memorial —però 

que són trobats més tard i de dubtosa atribució, com fa notar Pablo García Acosta, 

(2014, 11)—ja com a magistra theologorum, i el Trànsit, un breu text que descriu les 

darreres paraules d’Àngela abans de morir, donant així un caràcter encara més exemplar 

a la seva vida.  

 

El Memorial consta de dues parts diferenciades i articulades, en què l’episodi d’Assís té 

una funció cismàtica. A la primera part s’hi narren els anys de conversió i de vida 

espiritual, que abasten el període de 1285 a 1291, i que s’ordena en vint passos –o 

divuit, depenent de la versió– que van des del despertament de la consciència (“ella 

trobava en si matexa, és alcuna conaxe[n]sa de sos peccats per la qual l’anima ha gran 

paor que no sia dampnada”, ms. 559, f.135v), fins a la il·luminació i unió amb Déu, amb 

imatges i conceptes “extremadament nous a la cultura d’Occident”, segons Garí (2016, 

50). La segona part, per la seva banda, explica les experiències i visions místiques del 

1291 fins el 1296, que ocorregueren a Àngela mentre el seu confessor n’era testimoni.  
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L’edició crítica més recent de l’obra de Foligno és la de Ludger Thier i Abele Caluffetti 

el 1985, Il libro de la beata Angela da Foligno10, que unifica totes les versions 

conegudes, fet que facilita la transmissió de l’obra de la santa.  A més, també es proposa 

intentar reconstruir, a partir de tots els manuscrits coneguts, l’original llatí, fet que 

suposa una problemàtica en sí mateixa ja que és un document que no s’ha conservat. 

Com els seus autors fan constar en la introducció (1985, 51-87), dels 28 còdex utilitzats, 

vuit són còpies del llatí, la més antiga de les quals data del 1318 a Assís; dues són de 

finals del segle XIV –entre les quals figura el manuscrit conservat a la Biblioteca 

Nacional d’Espanya–, i els catorze restants se situen en diferents punts entre els segles 

XV i XVI, tres dels quals corresponen a dues traduccions diferents del català.  

 

 

3.2. Escriptura, justificació i exemple 

 

Com ja hem vist anteriorment, el començament del Memorial està dividit en passos o 

graus, com si fos una escala que culmina amb la visió d’Assís, i que a la vegada és 

precisament el que provoca la necessitat de posar per escrit el testimoni d’Àngela. 

Després de la vergonya que suposa pel frare A veure com la seva parenta crida enmig de 

la basílica, i de prohibir-li que retorni a Assís, comença a sentir-se intrigat per la 

naturalesa del comportament d’Àngela, i en explicar-li ella la seva experiència i les 

seves visions, decideixen posar-les per escrit per consultar amb altres membres de 

l’Església sobre la naturalesa de la revelació de la santa:  

 
E quant jo aquí huyt açò, fuy molt meravellat e aguí gran sospita que no fos angal 

diabolical. E per ço yo la forcé que tot ço que havia vist scrivísem, per tal que pogués 

damanar consell a algun hom sparitual, per lo qual nos sabéssam si era revelació divinal o 

diabolical.  

ms. 559, f.136r 

 

Així doncs, el Memorial parteix de la necessitat d’escriure l’experiència i desentranyar 

la seva naturalesa. El fet que s’insisteixi diverses vegades en la voluntat del frare de 

saber si la posessió era “infernal o divinal” posa èmfasi, precisament, en l’objectiu de 

demostrar que no només era divina, sinó que, a través del dubte, hi afegeix l’element de 
																																																								
10 També recullen el títol de la primera edició en llatí feta a Venècia el 1512: Libellus spiritualis doctrine 
ac multiplicium visionum e consolationum divinarus Angele de Fuligneo (Thier i Caluffetti, 1985). 
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credibilitat que aporta el discerniment d’esperits. En la versió més antiga conservada en 

català, la del manuscrit 559 de la Universitat de Barcelona, el frare fa referència només 

en conèixer la naturalesa veritable de la possessió, no obstant, les altres dues versions, 

que es conserven a la Bibioteca Nacional de Catalunya i la Biblioteca Episcopal de Vic, 

i que són una traducció d’una re-redacció posterior més extensa dels textos originals en 

llatí feta per un escrivent anònim, el frare procedeix a ennumerar una llista de savis i 

homes de fe que han revisat i donat el vist-i-plau a l’estatus d’Àngela com a mística i als 

seus escrits.  

 

Aquesta necessitat de legitimació és causada per diversos factors. Martínez Romero 

apunta que les experiències místiques eren difícils de qualificar com a tals perquè no 

seguien els esquemes de la projecció escrita d’un model de santedat activa, “que 

necessita els seus miracula in vita et miracula post mortem, sinó de la presentació d’un 

recorregut espiritual on els elements fonamentals vénen donats per les experiències 

íntimes” (2012, 160-161). Precisament per aquesta manca prèvia de criteris a l’hora 

d’avaluar les seves vides dins el context hagiogràfic, va ser difícil d’assumir com a 

revelació o possessió divina les experiències que relataven aquestes dones. En el 

fragment que hem citat anteriorment de la introducció que fa el Frare A al manuscrit 

559 –la traducció més antiga conservada en català—, podem veure com el confessor 

d’Àngela posa molt d’èmfasi en identificar la possessió com a divina en comptes de 

demoníaca, fins al punt que utilitza aquest dubte com a justificació, com un nihil obstat, 

per utilitzar el terme emprat per l’Església i recuperat per Martínez Romero, per posar 

l’experiència d’Àngela per escrit. 

 

No tan sols era l’experiència mística difícil de descriure, sinó que això s’hi afegeix el fet 

que a les dones els mancava el llenguatge d’autoritat dins la tradició eclesiàstica per 

comunicar veritats espirituals i, per tant, es trobaven en un doble desavantatge (Petroff, 

1994, 4). En aquest sentit, Romero apunta que la presència d’un redactor o un secretari 

podia ajudar a minvar les suspicàcies que generaven aquesta mena de testimonis, i per 

això l’avaluació havia de venir per vies externes a la mística. En el cas d’Àngela, en la 

tercera família de traduccions –manuscrits 473, 175 i 2019–,  trobem com l’escrivent –o 

més aviat, el traductor anònim que va re-escriure el Liber d’Àngela en algun moment 

d’inicis del segle XV– també insisteix en què els testimoni d’Àngela ha estat avaluat per 
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“lo Senyor en Jaume de Columperna11 e per Set frares menors famosos dels quals 

alguns son stats lectors en studis generals, altres inquisidors, altres guardians qui frares 

dignes de fe” (ms. 175 f.8v), per tal que aquests càrrecs escolàstics confereixin autoritat 

a les paraules d’Àngela.  

 

Així mateix, en aquest pròleg també es justifica el fet que Àngela sigui una dona i tot i 

així sigui una autoritat dins el món eclesiàstic, comparant-la amb la figura de la 

profetessa Dèbora d’Israel, cridada amb la missió divina de salvar Canaan. La relació 

amb aquesta figura serveix per establir-la com a escollida per Déu a la vegada que com 

a advertència als homes de no menysprear les paraules d’Àngela pel fet de ser dona, de 

la mateixa manera que els qui ho feien amb Dèbora “eren transgressors e trencadors dels 

manaments de Déu” (ms. 473, f.8v). Convé fer notar que aquesta menció a la profetissa 

no apareix a l’edició crítica de Thier i Caluffetti com a tal, sinó que és recollida a 

l’epíleg final, on s’explica que aquest pròleg allargat només apareix a les traduccions de 

la tercera família. Tant en la versió llatina com en la italiana, no es parla de Dèbora, sinó 

d’Holdà (Olda), que també fou una profeta de Judea12. Ambdues foren posades com a 

model de sanctedat femenina per Sant Jerònim, segons el text llatí i la seva traducció 

catalana, o sigui que es deconeix el motiu pel qual el traductor va decidir canviar-ho, o 

si fins i tot el canvi ja havia tingut lloc en el manuscrit que va prendre com a referència.  

 

Aquesta preocupació per presentar l’experiència d’Àngela com a legítima i a la vegada 

que fos acceptada per l’Església no era només pel reconeixement com a autoritat 

eclesiàstica. Al no poder ser certificades per les vies establertes prèviament per 

l’Església, les vivències de les místiques suscitaven un nivell de recel molt elevat. Cirlot 

i Garí apunten que una de les raons que hauria tingut el confessor per escriure el text 

directament en llatí –més enllà de les que ja hem vist– seria que el frare A. ja era 

																																																								
11 Fa referència a Giancomo Colonna, un cardenal italià contemporani a Àngela (1250-1318), que formà 
part del tribunal que avaluà l’obra de la terciària, i que gràcies a la protecció del qual el llibre d’Àngela 
tingué una gran difusió. Fou una figura destacada del papat de Celestí V, durant els temps del qual 
sorgiren un gran nombre de santes dones que, en un context de vida urbana i comunal, feren servir la 
mateixa llengua materna per relatar les seves experiències. (Vegeu JACQUES DELARUN, Parole di 
simplices. Da Celestino V alle sante donne d’Italia tra Duecento e Trecento, p. 27-56, recollit per Casas, 
2003, 472). 
12 “Quia et beatus Hieronymus dicit de Olda prophetissa ad quam cincurrebat populus, quia en opprobium 
virorum et doctorum legis, qui erant transgressores mandati, est ad femineum sexum prophetia translata – 
Deo gratias semper.” (Thier i Caluffetti, 1985, 742-743). 
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conscient que el text estava destinat a una comissió d’experts que l’hauria de jutjar i, per 

tant, va utilitzar el llatí, que era la llengua tradicional dels textos religiosos (1999, 198). 

 

Entre les personalitats eclesiàstiques que van revisar el llibre d’Àngela ens crida 

l’atenció la referència a “altres inquisidors” que apareix al manuscrit 473 i hem recollit 

més amunt. Precisament una mística contemporània d’Àngela –i també emmarcada dins 

el moviment de les beguines–, la francesa Margarita Porete, va ser cremada el 1310 al 

centre de París al considerar la Inquisició que el llibre on expressava la seva vivència 

mística, El Mirall de les ànimes simples, presentava continguts herètics. Què la 

diferenciava d’Àngela de Foligno, que havia mort un any abans envoltada dels seus 

seguidors com a magistra theologorum? 

 

Peter Dronke explica a Las escritoras de la Edad Media que totes dues místiques es 

distanciaren de la ideologia prèvia cristiana que les havia envoltat, i fan servir un 

llenguatge provocatiu i fins i tot escandalós per presentar les seves experiències amb 

aquest amor diví. El problema, apunta Dronke, fou que mentre Margarita va reclamar 

una nova forma d’escriure sobre Déu i l’Església –rebutjant sobretot la teologia moral–, 

cosa que Hidelgarda de Bingen també havia fet, en certa manera, “pero mientras 

Hidelgarda tenía patente de corso por ser profetisa, Margarita lo hizo espontáneamente,	

hablando en nombre de las almas simples (…) una comunidad ideal invisible a la que 

aspiraba a pertenecer” (1995, 297). 

 

Àngela, tot i utilitzar un llenguatge gràfic i material prèviament desconegut – “muchas 

mujeres devotas habían meditado sobre la entrega amorosa espiritual, pero Ángela la 

recrea”, escriu Dronke–, posa en boca seva les paraules de Déu, i reconstrueix la seva 

unió amb l’Esperit Sant seguint els esquemes lingüístics del Càntic dels Càntics, on la 

dona entrega la seva ànima a Déu i es converteix en l’esposa de Crist. Martínez 

Romero, que utilitza el terme “excessivitat” per referir-se al to del Liber, també remarca 

que precisament per aquest motiu Àngela i el seu confessor insisteixen en l’ànima com a 

porta d’entrada de les experiències místiques, la qual cosa posa en relleu l’afany “per 

remarcar el sentit positiu i benigne de la possessió (...) que a més ajudava a reconduir 

els potencials excessos que hom podia percebre en la recreació lingüística de la vivència 

mística amorosa, una excessivitat que singularitza el Liber” (2012, 162). 
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En aquest sentit, moltes místiques recorrien a l’exemple masculí de la mateixa manera 

que sovint es legitimaven als ulls de l’Església a través de la figura d’un escriba, un 

confessor o càrrec eclesiàstic superior que donava el vist-i-plau a aquella obra. Així, les 

místiques recorrien a models bíblics o cristològics que prefiguraven la seva experiència: 

Hidelgarda de Bingen, per exemple, evoca una imatgeria a les seves visions de les 

Scivias molt semblant a la que utilitzava Sant Joan de Patmos a l’Apocalipsi. De la 

mateixa manera, Àngela divideix el seu procés d’aprenentatge i d’il·luminació en 

passos; des de la presa de consciència dels seus pecats fins a la unió amb Déu. Aquest 

esquema que repassa la biografia i el procés de conversió ens pot recordar a les 

Confessions de Sant Agustí,  però el seu model és, sobretot, Sant Francesc, a qui cita 

sovint, com a model però sobretot com a intercessor entre ella i Déu: 

 
Per lo camí pregava antre les altras cosas sent Franscesch que preguàs Jesu Christ per mi 

que’m donàs algun bon santiment de Deus, e que ell ma recaptàs gràcia que io pogués ben 

tanir la retgla de Sant Francesch, la qual io havia ia a Deus promesa en lo VIIe e en lo 

XIIe pas o grau. 13  

ms. 559, f.148v 

 

No obstant, sembla evident que, més que Sant Francesc, Àngela de Foligno seguia el 

model de Santa Clara, ja que pertanyia a un grup de terciàries que havien fet de la 

pobresa, l’austeritat i el dejuni extrem la seva via a Déu (al que Àngela es refereix com 

“la via de la Creu”), per experimentar les dures condicions que va sofrir Jesús durant la 

passió.  

 

L’altre motiu pel qual l’exemplaritat és important és per la funció modèlic que tenien 

aquests escrits. A l’Edat Mitjana, l’interès de la vida d’una persona de rellevància 

provenia del caràcter exemplar d’aquesta. Per això precisament s’escrivien les vitae, les 

hagiografies o es traduïen manuscrits com el d’Àngela i altres místiques, perquè 

explicaven què era el que succeïa a aquella persona a nivell individual i, per tant, podia 

ésser imitat.  

 

																																																								
13 “Et inter alia rogaverat beatum Franciscum quod ipse rogaret Deum pro ea ut ipsa sentiret de Christo, et 
quod gratiam sibi acquireret beatus Franciscus a Deo, qua ipsa servaret bene regulam beati Francesci 
quam noviter promiserat.” Cap III, l. 17-20 (1985, 178).  
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En el cas d’Àngela, la gran difusió que tingué en la Península Ibèrica i, en concret, en 

indrets de parla catalana fou sobretot per la creixent preocupació que hi havia per l’art 

del bon morir (ars moriendi), que consistia en abandonar aquest món seguint els 

preceptes que predicava la doctrina cristiana. Per això, obres com la d’Àngela, que 

explicaven la seva conversió i la unió amb Déu, a partir de la pròpia experiència vital, 

guanyaren popularitat, ja que es presentaven com a models espirituals actualitzats, que 

pertanyien a una societat més moderna i urbana. El professor Martínez Romero apunta 

sobretot al capítol V del Memorial com a fragment que apareixia sovint citat en 

compendis de textos sobre el bon morir, però en la visió mateixa d’Assís ja podem 

veure una certa preocupació per part d’Àngela per abandonar el món material de manera 

espiritualment correcta segons el cristianisme radical mendicant: en la pobresa absoluta.  

 
Apres aquestes cosas jo a mi a Sanct Ffrancesch vers la ciutat de Assis, e lavores en lo cami 

me fon complida la dita prometensa. Empero jo no havia encara complit de donar tot ço del 

meu als pobres, jatsia que poch hi romangues. Per ço com hun sanct home qui devia fer aço 

entretant se mori e nou pogue complir. Lo qual so ere conûtit per la gratia de de deu a la 

mia amonestatio. E mentre anave a distribuir los seu bens, e donar la sua posessio als 

pobres moro en lo cami. Empero deu molts miracles ha fets per aquell e la sua sepultura es 

hauda en reverencia14.  

ms. 473, f.20v 

 

És significatiu que aquest text –que pertany a la versió allargada de la primera visió que 

trobem en la tercera família de traduccions–, no es trobi en la segona versió, la del 

manuscrit 559, que data de 1438, però sí en les posteriors, de finals del segle XV. Podria 

haver tingut la redacció en l’ars moriendi, que data de la meitat del segle XV, alguna 

influència sobre l’allargament ja no d’aquesta visió, sinó de tot el Liber d’Àngela de 

Foligno? En aquest cas, la preocupació que demostra Àngela en les traduccions dels 

manuscrits 473 i 2019 per no morir sense haver-se desfet de totes les seves possessions 

sembla tenir molt present la importància de la bona mort, ja que fins i tot posa com a 

exemple un home cristià a qui haver mort sense haver finalitzat aquest procés li és 

perdonat a causa de la seva fe. No obstant, l’important és el caràcter de promesa a Déu 

que dóna al seu vot de pobresa, i com ho fa recontant amb caràcter laudatori homes que 

anteriorment ja havien seguit aquest camí, de manera que es posiciona a sí mateixa com 

																																																								
14 Aquest fragment tampoc es troba a l’edició crítica de Thier i Caluffetti, indicant que s’afegí a la 
reesctriptura més tardana, ja que els manuscrits pertanyents a la tercera família de traduccions (473, 2019, 
en català) el contenen. 
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a exemple a seguir pels lectors de la seva obra: aquest és precisament el motiu per què 

l’obra estigui dividida en ‘passos’ per aquells qui volien seguir el model de la pobresa 

franciscana, i arribar a la il·luminació com ho havia fet Àngela de Foligno.  
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4. La veu d’Àngela de Foligno en català: Traduccions del Memorial 

 

En aquest apartat seguirem les idees i consideracions prèvies sobre Àngela de Foligno 

exposades pels professors Blanca Garí, Montserrat Casas i l’edició crítica del Liber 

d’Àngela de Foligno feta per Ludger Thier i Abele Caluffetti. Indicarem, quan sigui 

convenient, la provinença d’altres informacions més específiques.  

 

 4.1. Àngela de Foligno a terres catalanes 

 

Malgrat que només es conservin vint-i-vuit manuscrits del Liber la vida i obra d’Àngela 

de Foligno va tenir una àmplia difusió arreu d’Europa, i especialment la Península 

Ibèrica, del pensament de la terciària i mística francesa en terres catalanes a àmbits 

espirituals laics o no necessàriament eclesiàstics. És un fet ben conegut que les ordres 

d’origen franciscà tingueren un gran arrelament a la Península Ibèrica i en terres 

catalanes, amb un gran nombre de convents d’ordres de franciscans o clarisses. Reis 

com Martí l’Humà van impulsar la difusió de la teoria franciscana dins la corona 

Catalanoaragonesa, que va continuar la dinastia que el succeí, els Trastàmara, que foren 

els patrons d’un nombrós grup de monestirs, entre els quals trobem el de Sant Jeroni de 

la Murta (dins el terme municipal de Badalona), on fou copiat el manuscrit 473, que 

conté la única traducció complerta en català del Liber d’Àngela de Foligno.  

 

Durant aquests anys –la segona meitat del segle XIV i els primers anys del XV– tingué 

lloc la Cisma d’Occident que provocà una certa relaxació dins les ordres mendicants. 

Això va resultar en el sorgiment dels anomenats moviments d’observació, un moviment 

de religiositat popular de caire social, que predicadors com Mateu d’Agrigent o 

Francesc d’Eiximenis van popularitzar. Aquest últim va arribar a ser nomenat director 

espiritual de la reina Maria de Luna, esposa de Martí; la reforma franciscana, doncs, va 

estendre’s a totes les classes socials i, amb ella, figures com Àngela de Foligno van 

començar a guanyar popularitat. No obstant, tal i com recull el professor Albert Hauf a 

l’estudi preliminar de Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes (Siglos XIII-XV), 

Eiximenis també criticà durament a Lo Crestià personatges que clamaven haver tingut 

alguna mena d’experiència mística o visió escatològica falsa, i afirmava que aquestes 

eren produïdes pel dimoni per augmentar la vanaglòria i l’amor propi d’aquestes 

persones (108, 1996). Possiblement per aquest motiu, a tots els manuscrits catalans hi ha 
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un èmfasi especial en l’origen diví de les visions d’Àngela, en contraposició a les 

imatges i temptacions creades pel dimoni que apareix al fragment on es narren els 

turments que la santa experimentà.  

 

Maria de Castella, casada amb Alfons el Magnànim i reina de la Corona d’Aragó, va 

acollir i impulsar aquesta reforma, fins al punt que, com ja hem comentat, tingueren una 

estreta relació amb diversos monestirs franciscans del territori. Gràcies a l’inventari que 

es va fer de la seva biblioteca el 145815 sabem del cert que tenia una còpia en català del 

Liber d’Àngela sencer, però no pot ser ni el manuscrit 473 ni el 559, ja que el primer 

s’acabà de copiar el 1489, i el segon no inclou les instruccions. Tampoc es pot tractar  

de la traducció dividida entre el manuscrit 2019 i 175, de la qual no s’ha conservat el 

colofó, ja que la seva datació és similar a la del 473, i és una còpia molt senzilla i plena 

d’errades, el que fa pensar que segurament la traducció de la llibreria de la reina Maria 

no ens ha arribat.  

 

La figura d’Àngela de Foligno es consolidà a la Península Ibèrica amb l’edició de 

Toledo que el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros ordenà el 1510. Casas recull 

com Isabel la Catòlica li tenia una gran devoció, i conservava tres exemplars del Liber 

d’Àngela a la seva biblioteca personal: una edició prínceps en llatí, una versió en català 

i una en castellà (2003, 469).  

 

Pel que fa a les traduccions catalanes del Memorial d’Àngela de Foligno, aquestes són 

els manuscrits o traduccions que se’n coneixen: el manuscrit 559 del fons bibliotecari de 

la Universitat de Barcelona, els manuscrits 473 i 2019 de la Biblioteca Nacional de 

Catalunya, i el manuscrit 175 de la Biblioteca Episcopal de Vic. Com a consideracions 

prèvies a l’estudi d’aquests textos, convé fer notar que totes les traduccions pertanyen a 

la segona redacció del text, ja que no es conserven còpies del manuscrit prínceps, però 

dins d’aquesta, el manuscrit 559 pertany a la segona família de traduccions (sent la 

traducció en català d’Àngela de Foligno més antiga que es conserva), mentre que les 

altres cauen sota el paraigües de la tercera, que és una re-redacció més extensa i 

detallada. La majoria es troben acompanyades d’altres textos amb l’excepció del 

																																																								
15 Veure JUANA MARÍA ARCELUS URIBARRENA, Angela da Foligno nella Penisola Iberica alla 
fine del Medioevo, 215-225, recollida per Casas, 2003, 479. 
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manuscrit 2019, que, a més, pertany a la mateixa redacció que les pàgines que es 

conserven a la Biblioteca Episcopal de Vic. El manuscrit 175 conté la darrera part de la 

introducció del Frare A., i els divuit passos en la conversió d’Àngela, i el 2019 conté el 

fragment de la sisena visió que també apareix al 473, i la visió d’Assís.  

 

Tenim constància, a més de per la datació de les traduccions, que Àngela era coneguda 

a terres catalanes pels inventaris de biblioteques en què l’obra és mencionada. El 1414 

trobem, en un inventari del monestir de les agustines del Puig de Maria de Pollença 

(Mallorca) la “Vida de sancta Angelina en lo començament”. Garí apunta, a Els tresors 

de la universitat de Barcelona (2016, 50), que el diminutiu (que només presenten els 

manuscrits que provenen de la segona família de traduccions) i el fet que contingui 

només la primera part del Memorial –els vint primers passos i l’episodi d’Assís– ens 

permeti plantejar-nos la hipòtesis que sigui la mateixa traducció que es conserva a la 

Universitat de Barcelona i, per tant, que aquesta traducció es remuntaria a una data 

anterior de 1414. 

 

Seguint el model de la transcripció feta per Vives a partir del manuscrit 559 de la UB, 

analitzarem a continuació la introducció del frare A, els primers vint passos (o divuit, 

depenent del manuscrit), i els textos suplementaris situats entre els passos i la visió que 

trobem en els manuscrits que pertanyen a la tercera família de traduccions, que hem 

identificat com a un fragment del sesto passo supplementare a l’edició de Thier i 

Caluffetti.  

 

4.2. Manuscrit 559 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona16  

 

Aquest manuscrit es troba a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, i està datat de 

l’any 1438. Té unes mesures de 210 x 150 mm, i conté 156 folis en total, amb el primer 

i l’últim són en blanc. Enquadernat amb pergamí d’època, restaurada, amb tanques de 

beta de pell, títol manuscrit al llom, tot en lletra gòtica a una sola columna. La lligadura 
																																																								
16 Accés a la versió digitalitzada BiPaDi lliure: 
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/manuscrits/id/27272.  
Podeu consultar les seves dades al següent enllaç (Biteca): 
http://pb.lib.berkeley.edu/xtf/servlet/org.cdlib.xtf.dynaXML.DynaXML?source=/BITECA/Display/1301
BITECA.MsEd.xml&style=MsEd.xsl&gobk=http%3A%2F%2Fpb.lib.berkeley.edu%2Fxtf%2Fservlet%2
Forg.cdlib.xtf.crossQuery.CrossQuery%3Frmode%3Dphilo%26everyone%3D%26creator%3Dangela%2
0foligno%26title%3D%26incipit%3D%26explicit%3D%26assocname%3D%26daterange%3D%26place
ofcomposition%3D%26subject%3D%26text-join%3Dand%26browseout%3Dwork%26sort%3Dmoniker     
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en pergamí correspon al segle XVIII. Prové del convent de Sant Josep de Barcelona 

segons el seu catàleg (1359 27 i 501 amb signatura Y298). BITECA manid 1301. 

 

El text d’Àngela de Foligno es troba entre els folis 134 i 15217, i exceptuant el Memorial 

i la primera de les obres, Verba Seniorum del Papa Pelagi I, la resta són d’autor anònim. 

El text consta d’una part del pròleg, una part de les explicacions del Frare A. (que en 

l’edició de Thier i Caluffetti correspon al capítol II), els primers vint passos de la 

conversió d’Àngela (que correspon al capítol I), i la primera visió o els fets d’Assís (que 

Thier i Caluffetti situen a l’inici del capítol III). Per tant, no hi ha ni les Instruccions ni 

la majoria de les visions, que sí que apareixen a altres manuscrits d’aquesta mateixa 

família de traduccions. Aquesta versió és la que apareix mencionada a l’inventari dels 

llibres de la Reina d’Aragó i de Sícilia.   

 

Del copista se sap poca cosa, tan sols que el seu nom era ‘Johan Ferrandez, scribent en 

Barcelona’. Així apareix al foli 132v, on indica el lloc de còpia, l’any de datació i el seu 

nom (però es considera que tots els textos han estat escrits per la mateixa mà a causa de 

l’homogeneïtat de la cal·ligrafia). L’acompanyen alguns fragments del llibre VII Verba 

Seniorum, de la col·lecció de textos reunits a les Vitae Patrum, i un recull de diferents 

narracions piadoses, segons Els tresors de la UB (2016, 51).  

 

Segons l’estudi de Josep Vives Una singular traducció catalana del memorial d’Àngela 

de Foligno (1966, 356), que edità la transcripció d’aquesta part del manuscrit, és la 

primera traducció conservada de l’obra d’Àngela de Foligno en llengua no italiana i una 

de les primeres traduccions de l’original llatí al vulgar. Tot i que només recull els vint 

primers passos, ho fa seguint molt de prop el manuscrit d’Assís, dels més antics i un 

dels principals conservats. En canvi, l’altra traducció catalana pren com a punt de 

partida el text llatí del Memorial, que va ser reordenat i manipulat a finals del segle XVI 

per un frare anònim, que dóna origen a diversos manuscrits i edicions llatines del segle 

XVI, com la dels prínceps de Toledo de 1505, i la seva traducció al castellà de 1510, 

promogudes pel cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. 

																																																								
17 Es troba al final d’un compendi titulat Opuscles religiosos, que conté, per aquest ordre: Verba 
seniorum; Històries i contemplacions; Vida de Llàtzer i de les seves germanes santa Marta i santa Maria 
Magdalena; Contemplació o comiat de la Verge el dimecres sant; Meditacions sobre la Passió; Història 
de la Corona d'Espines; Història del bon lladre; Història dels Sants Innocents; Visions profètiques de 
sant Joan Baptista i, finalment, al foli 134r comencen les Visions i revelacions d’Àngela de Foligno. 
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És l’únic de tots els textos en català que té un principi definit: el manuscrit 473, tot i que 

comença després d’haver deixat un espai previ de separació amb el text anterior, 

comença directament amb la introducció del frare (“Per tal que la inflamatio de la 

muvanal…”), el manuscrit 559, després d’encomanar-se a Déu, anuncia de què tracta el 

text que el lector té a les seves mans: “Loat e glorificat magnificat e exaltat sia lo sant 

pracios nom de nostre senyor Deu Jesu Christ. Amen. Comensa lo pròlech de la vida de 

sancta Angelina, la qual scriví lo seu confesor ensemps ab la sua vida.”. L’edició de 

Thier i Caluffetti no recull aquesta breu introducció, mentre que el seu pròleg sí que es 

correspon –no amb exactitut de paraules, però sí de contingut—amb el pròleg del 

manuscrit 559: “Diu la sancta Scriptura en persona de Jesu Christ: Jo manifestaré mi 

mateix cells qui amen mi” (f.134r). 

 

Aquest mansucrit es distingeix dels altres sobretot en el final. Al 473 i al 2019, després 

de la visió d’Assís, el text (narrat per Àngela) explica el seu retorn a Foligno, com 

emmalaltí i desitjava morir, i també com la seva companya sent la veu de l’Esperit Sant 

que li confirma que és ell qui s’ha manifestat a Àngela, i finalment conclou amb un  “i 

aquí acaba la primera visió”. En canvi, el del 559 acaba tot just després de la visió, i ho 

fa amb una pregària de sintaxi similar a la de l’inici: 

 
E perdí forsa da tots mos membras axí com vos avets comptat al comensament d’aquest 

llibra, so és al pròlech con ma damanàvets per qual rahó m’a asdavengut aquest astramir e 

cridar que fiu en presènsia de vos e da molt d’altres en la sgleya da Sis. 

Loat e glorificat magnificat amat e hobait sia lo sant prasiós nom de nostra senyor Deus 

Jesus Christ. Amen18.  

ms. 559, f. 152v 

 

En aquest sentit, podria ser que la traducció catalana del manuscrit 559 hagués copiat 

només la part dels passos i la visió perquè era la part rellevant on la terciària narrava la 

seva penitència i el seu perfeccionament espiritual, mentre que en la família de 

traduccions posteriors, es volgués subratllar la importància que l’experiència d’Àngela 

pogués tenir sobre aquells qui entressin en contacte amb ella. Aquest efecte es podia 

																																																								
18 Aquestes són les paraules que apareixen just després del crit d’Àngela, i com es pot observar, el 
manuscrit acaba aquí. A l’edició de Thier i Caluffetti, en canvi, el text segueix (1985, 185), i explica com 
torna a Foligno, que també apareix als manuscrits 473 i 2019, però no al 559.  
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directament, com el cas de la seva companya, per qui demana gràcia –i de fet arriba a 

sentir la veu de l’esperit sant–, o com el seu confessor, que en posar per escrit el que li 

deia Àngela, diu que sentia ‘gràcia espiritual’: “Mas jo en mi mateix per mi per merits 

della scrivint sovin hagui experiencia de gratia spiritual e novella dela qual nunque 

havia hauda experiencia” (ms. 473 f.9v). Però les paraules de la santa també podien 

tenir efecte indirectament, a través de la lectura de les mateixes, donant-los una qualitat 

exemplar per tots els fidels que volguessin seguir el seu camí:  

 
Mos maravell qualsevol qui aquest libell legira que an aquesta paraules dolces e plenes 

d’amor soven li eren dites, car tal manera de parlar en la sagrada scriptura se trobe segons 

ques mostre en los cantichs dels cantichs. Maiorment com a cascu ligent lo present libre 

clarament se demostre com la gracia divinal aquella conservave (...)19.  

ms. 175, f. 8v 

 

Mentre que el manuscrit 559 el frare en cap moment fa menció d’això, sinó que se 

centra en explicar la seva relació de parentesc amb Àngela i excusar-se per la seva 

inhabilitat en captar per escrit les paraules de la santa. Potser, al ser una traducció 

posterior, que a més tenia material reescrit i afegit, el seu objectiu era més aviat 

demostrar com les paraules d’Àngela i l’efecte que provocaven als lectors encara tenia 

vigència, especialment tenint en compte la gran difusió que va tenir la obra de la 

terciaria.  

 

4.3. Manuscrit 473 de la Biblioteca Nacional de Catalunya 20 

 

Aquest manuscrit es troba a la Biblioteca Nacional de Catalunya, i pertany a la tercera 

família de traduccions. Datat de 1489, mesura 270 x 205 mil·límetres, i conté 182 folis, 

dels quals els quatre primers i els quatre últims són en blanc. La lligadura és en pergamí 

del segle XVIII, i està escrit amb lletra gòtica, dividida en dues columnes de text. En 

																																																								
19 Com ja hem comentat anteriorment, aquest fragment en concret no apareix a l’edició de Thier i 
Caluffetti, i possiblement fou afegit en la reescriptura posterior que afectà la tercera família de 
traduccions, de la qual el ms. 175 en forma part.  
20 El manuscrit 473 estava digitalitzat prèviament per la Biblioteca Nacional de Catalunya, però no es pot 
consultar lliurement on-line. No obstant, podeu consultar-ne les seves dades en el següent enllaç (Biteca): 
http://pb.lib.berkeley.edu/xtf/servlet/org.cdlib.xtf.dynaXML.DynaXML?source=/BITECA/Display/1149
BITECA.MsEd.xml&style=MsEd.xsl&gobk=http%3A%2F%2Fpb.lib.berkeley.edu%2Fxtf%2Fservlet%2
Forg.cdlib.xtf.crossQuery.CrossQuery%3Frmode%3Dphilo%26everyone%3D%26creator%3Dangela%2
0foligno%26title%3D%26incipit%3D%26explicit%3D%26assocname%3D%26daterange%3D%26place
ofcomposition%3D%26subject%3D%26text-join%3Dand%26browseout%3Dwork%26sort%3Dmoniker  
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general es troba en un molt bon estat de conservació, excepte els tres folis corresponents 

als fets d’Assís, que presenten múltiples forats de corcs i ennegriment del text, i que han 

sigut reconstruïts a partir de l’edició de Thier i Caluffetti i el manuscrit 2019 de la 

Biblioteca Nacional de Catalunya. BITECA manid 1149.   

 

Aquest manuscrit és l’únic de totes les traduccions catalanes que conté l’obra sencera 

d’Àngela de Foligno: el Memorial amb les Visions, les Instruccions i el Trànsit. Al 

final, entre els folis noranta u i noranta quatre, inclou un Índex que divideix tota l’obra 

per capítols: els dos primers capítols tracten de la seva conversió, penitència i 

temptacions que la mística va experimentar durant aquest primer estat de la seva vida 

espiritual. Aquest estudi se centrarà en aquest inici i inclou també el capítol III, que 

recull la primera de les visions, la d’Assís, la que articula la història d’Àngela21.  

 

Tal i com consta al colofó del final, el manuscrit fou copiat per dos autors, Fra Joan 

Genover i fra Benejam, del monestir de Sant Jeroni de la Murta: “Sonch començat de 

treballar lo present llibre per fra Johan Genover e no podent lo acabar empetxat per 

infirmita. Apres lo reverend pare ffrare benet sant Johan prior lo mana a continuar e 

acabar a fra Pere Benejam: qui era hostaler” (ms. 473, f. 94r). El colofó, a més, ens 

aporta més informació sobre el context en què es feu la còpia, com ara que va ser 

acabada un dilluns 23 de novembre de 1489, que va caure en Sant Climent Papa, o que 

la redacció fou acabada amb presses perquè fra Pere Benenjam volia cobrar22.  

 

Juntament amb el Libre d’Àngela de Foligno, també conté la Doctrina de la 

contemplació de Jesús Crist, de Sant Bonaventura; i l’ Scala de la Contemplació de Fra 

Antoni Canals. Entremig d’aquests dos escrits hi trobem la traducció catalana d’Àngela 

de Foligno, anomenada Llibre de les revelacions. Exclamacio al Salvador e Senyor 
																																																								
21 Segons l’ del manuscrit 473, el text es reparteix de la següent manera: Entre els capítols III i XII hi ha 
les deu visions; del XIII al XIV hi ha les consolacions i visions de la passió de Jesucrist, del sagrament a 
l’altar i de la Verge Maria. Del XXIX al XXXIV hi ha les sis revelacions que comparteix amb els seus 
seguidors. Les dinou Instruccions s’estenen del capítol XXXV al LIV, i finalment, al capítol LV es 
recullen les últimes paraules que va dirigir als seus seguidors, el Trànsit.  
22 Colofó: “Sonch començat de treballar lo present llibre per fra Johan Genover e no podent lo acabar 
empetxat per infirmita. Apres lo reverend pare ffrare benet sant johan prior lo mana a continuar e acabar a 
fra Pere Benegam: qui era hostaler lo qual niytadament lo acabar per quant lo de qui era lo original lo 
aiytave de cobrar: e per la ocupacio del ofici en que era posit no si pogue així mirar com tan excel·lent 
obra requeria. Fonch axi arribat dilluns festa de Sant Climent desembris Anno anats dm a alesimo 
quadringentesimo. Ortuagestimo nono. Gracies a laors ne sia donades al eternal Rey deu e senyor me JC e 
a la sua excel·lent mara la gloriosíssima verge maria, e tota la cort dels cels. En la casa o cenobi hermita 
del gloriós doctor e pare Sant Jeronim apellat Dallis bethlem als de la murta.” (ms. 473, f. 94r). 
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nostre stant ligat en lo carcer, i conté tots els textos associats a Àngela: el pròleg, els 

passos, la reflexió del seu confessor posterior a l’escriptura, els fets d’Assís, les visions i 

finalment, les seves últimes paraules.  

 

Segons consta al Butlletí de la Biblioteca Nacional de Catalunya, aquest manuscrit fou 

donat a la mateixa procedent de la col·lecció privada de Dalmases23, una copiosa 

llibreria fundada el 1718 per Ignasi Dalmases Ros. La col·lecció, que conté diversos 

manuscrits i llibres ha estat curosament relligada amb pergamí, unificant l’aspecte dels 

llibres i preservant-los de majors degradacions. Tot i que l’estat dels manuscrits és bo, 

alguns fenòmens no es pogueren impedir, com marques d’humitat i l’ennegriment 

d’alguns lloms causats per un incendi als magatzems de Can Dalmasses el 1889.  

 

El 1916, la llibreria Dalmases va aportar 222 manuscrits al fons bibliogràfic de la 

Biblioteca, que reberen l’enumeració  del 456 al 667 per ordre cronològic i, per tant, 

indica que aquest és un dels més antics de la col·lecció. Al seu torn, aquest manuscrit 

provenia del monestir d’ordre cenobi de Sant Jeroni de la Murta, fundat el 1416 que 

rebé el patronatge tant de la dinastia dels Trastàmara com dels primers Àustries, i que 

fou abandonat, clausurat i incendiat durant la desamortització de Mendizábal el 1835. 

 

Té una presentació més o menys unificada, escrit tot en lletra gòtica negra amb les 

lletres majúscules vermelles i senzilles. Al capítol XXXVII del Liber d’Àngela es pot 

apreciar el canvi de copista, ja que l’estil de la lletra canvia lleugerament, i també 

comencen a aparèixer un major nombre d’anotacions als marges, quan en la primera 

part –la que hauria copiat Fra Genover—gairebé no n’hi ha24. Com que el canvi de mà 

es correspon a la secció de les Instruccions, que no estem analitzant, no ens aturarem a 

fer consideracions sobre si el canvi de copista va suposar un canvi de contingut o 

vocabulari. Però sí que es pot veure a primera vista que, mentre les notes de la segona 

part sovint tenen com a objectiu fer correccions al text o afegir paraules o sintagmes 

(com també s’observa als manuscrits 2019 i 175, i que es correspondria amb les 

suposades presses per acabar-lo que s’expliquen al colofó), a la primera part moltes de 

les notes dels marges fan referència com el discurs d’Àngela s’adequa al de Sant Jeroni 

																																																								
23 A l’edició de Thier i Caluffetti consta incorrectament com a ‘Damases.’ (1985, 66) 
24 El segon copista també subratlla oracions que ell considera de major importància o, a vegades, fins i tot 
les escriu en una lletra més gran, cosa que el primer copista no fa.  
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(per exemple, quan el text fa referència a Dèbora, el copista escriu al marge: “com 

encara mosseny san jeronim digue”), que explicaria l’interès que podria tenir el 

monestir de Sant Jeroni de la Murta en tenir una còpia del Líber d’Àngela.  

 

A més, Casas identifica el segon copista, fra Pere Benejam, com una figura de gran 

prestigi intel·lectual i relleu espiritual a la Península Ibèrica, fins al punt que fou un 

conegut conseller dels Reis Catòlics, amb qui tenia tracte gràcies al seu càrrec d’hostaler 

(2003, 469). Probablement fou a través d’ell, doncs, que Isabel la Catòlica arribés a tenir 

el Liber d’Àngela a la seva biblioteca personal. 

 

Aquest manuscrit conté la segona traducció catalana que pertany a la tercera família de 

traduccions segons l’edició crítica de Thier i Calufetti (1985, 63), i que cal situar 

probablement a la segona meitat del segle XIV. Hi ha diversos trets distintius que ens 

ajuden a detectar els manuscrits que pertanyen a aquesta família, com ara que els vint 

passos de la primera part que apareixien al manuscrit 559 de la UB han estat reduïts a 

divuit, s’hi han afegit uns capítols el nombre dels quals varia segons el manuscrit, i la 

narració de la conversió és més detallada i extensa.  

 

Un altre tret distintiu és l’ampliació del pròleg del frare A., que en aquest manuscrit 

apareix com a ‘frare Arnau’: (“les revelacions e visions de la qual yo frare Arnau del 

ordre dels menors”, ms. 473, f.9r), on s’ha ampliat els motius i justificacions que el 

porten a descriure l’experiència d’Àngela, així com també s’hi subratlla la importància 

del procés de conversió i com, a través de l’exemple d’Àngela, el frare arriba ell també 

a sentir la gràcia espiritual: “Mas jo en mi mateix per mi per merits della scrivint sovin 

hagui experiencia de gratia spiritual e novella dela qual nunque havia hauda 

experiencia” (ms. 473, f.9v). D’aquesta manera, es ressalta la capacitat de les paraules i 

l’experiència d’Àngela d’inspirar als seus lectors per seguir els seus passos, donant més 

pes a l’exemplaritat de la terciària, i fent servir altres models femenins (Dèbora d’Israel) 

per justificar la seva autoritat. En canvi, no hi ha tanta incidència en l’origen –diví o 

demoníac—de la possessió d’Àngela, com sí que apareixia en el manuscrit 559, d’una 

família anterior. Una possible explicació seria que, en ser aquesta família posterior, 

l’experiència mística de la terciària ja hagués estat validada per l’Església i, per tant, 

aquesta mena de captatio benevolentiae ja no era necessària.  
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No obstant, la qüestió sobre l’origen de la possessió s’aborda després dels divuit passos 

biogràfics: una altra variació significativa d’aquest manuscrit és l’afegitura d’un 

fragment d’una de les visions posteriors als fets d’Assís (el sisè del què Thier i 

Caluffetti anomenen passo suplementare, 1985, 337). Aquesta visió, que en l’índex 

apareix explicada com a “de les temptacions e vexacions que el maligne spirit li donave 

en la anima e en lo cors per ço que per la multitud de les sues revelacions son 

consternada en humilitat” (ms.473, f.91r), explica com Àngela va haver d’enfrontar-se a 

la martirització i al turment anímic que li provocaven temptacions d’origen demoníac 

que la volien allunyar de Déu.  

 

Aquesta part, que recull els pitjors moments de dolor i sofriment de la terciària, conté 

descripcions del mal que sentia en tot el seu cos (“Car no roman en mi algun menbre 

que no sia malament passionat, per que null temps son sens dolor, sense malaltia, sens 

langor e continuament so debil e flaqua e fonagil plena de dolor” ms. 473, f.17r), i 

també en la seva ànima per la consciència dels propis pecats, fent especial èmfasi en les 

temptacions carnals (de fet, admet la pràctica brutal de cremar-se amb foc “per apagar 

l’altre foc de concupiscencia” ms. 473, f.18v), que és una altra de les mostres de fins a 

quin punt la santa duia aquest procés de conversió fins a les últimes conseqüències.  

 

És complicat afirmar amb exactitud quin va ser l’objectiu per col·locar aquest fragment, 

fora de l’ordre establert del Liber, no obstant, probablement fóra pel caràcter 

d’exemplaritat de la figura d’Àngela de cares als seus lectors –o oients, ja que gran part 

de la població no tenia accès directe a llibres de text–. Com ja hem vist, la importància 

d’aquestes figures romania sobretot en la seva experiència vital que els havia conduit a 

revelacions divines i per tant, comprendre el procés que els havia dut fins aquell punt 

era el principal motiu de la propagació de la seva obra. Per això, aquest fragment hauria 

pogut tenir com a objectiu subratllar la dificultat d’aquest procès de conversió, sobretot 

perquè a partir del segle XIII la presència del mal com a entitat activa que corrompia els 

homes s’estengué en l’imaginari col·lectiu, i aquesta lluita interior d’Àngela demonstra 

com es poden vèncer aquestes temptacions.  

 

A nivell lingüístic, el vocabulari és més ric i extens que el del seu text germà, el que està 

contingut entre els manuscrits 2019 i 175,  que fa servir un lèxic en general molt més 

senzill i abreviat. Aquest, tot i que utilitza abreviacions en algunes preposicions (com 
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‘per’, que esdevé una p amb una ratlleta, o ‘que’, ídem amb una q), no tendeix a 

escurçar noms o verbs, excepte el de Jesucrist, que apareix amb el símbol empleat per 

tots els copistes. Un altre aspecte interessant d’aquest manuscrit és que ens dóna 

informació a nivell fonètic sobre la vocal neutra [ə], ja que hi ha diverses paraules que 

el copista escriu amb a o e de manera intercanviable: sanct/senct, damunt/demunt, 

fael/feel [per ‘fidel’], se/sa, trobe/troba, vertaderament/vertaderament, etc.  

 

A més, les terminacions en –tio (confetio, tribulatio, stimulations, etc) i aspectes com 

ara manteniment de la c en ‘sancts’, utilitzant la forma més culta, indiquen una 

proximitat major d’aquest manuscrit amb l’original llatí que el seu manuscrit germà, on 

les terminacions acaben amb –cio (revelacions, consolació), i ‘sant’ perd la c, indicant 

més proximitat amb la llengua romàntica. Una possible explicació per aquest fet seria 

que el manuscrit 473 fos una traducció en vertical (és a dir, del llatí a una llengua 

vernacular), mentre que el 175/2019 fos elaborada en horitzontal (d’una llengua 

vernacular a una altra).  

 

Finalment, un aspecte notori a nivell formal d’aquest manuscrit és la creu que apareix 

tres vegades dibuixada al marge del manuscrit, la qual es troba situada sobre un petit 

turó, el Gòlgota o Calvari, i té tres claus –un a cada braç, i un als peus– que evoquen la 

imatge de Crist crucificat. De fet, aquesta és la imatge que més freqüentment se li 

apareix a Àngela al llarg de la seva conversió, i les tres creus es troben en dos moments 

la santa explica el seu contacte amb Déu: el primer, a l’inici del relat (f.8r); la segona, al 

desè pas, quan Àngela explica que, vetllant, li apareixia Jesús (f. 12v); i finalment, al 

foli que conté els fets d’Assís (f. 23r). 
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4.4. Manuscrit 175 de la Biblioteca Episcopal de Vic i manuscrit 2019 de 

la Biblioteca Nacional de Catalunya 25 

 

El text repartit entre aquests dos manuscrits, el 175 de la Biblioteca Episcopal de Vic, i 

el 2019 de la Biblioteca Nacional de Catalunya, pertany a la tercera família de 

traduccions. La part recuperada, no obstant, no és el text complert, sinó que comença a 

la meitat del pròleg del Frare A. al manuscrit 175, que conté també els divuit passos 

inicials. Llavors l’obra prossegueix en el manuscrit 2019, que conté la sisena visió o 

sesto passo suplementare, on Àngela relata les temptacions i els patiments que sent 

causats pel diable, i la visió d’Assís. Acte seguit, hi ha la descripció de les altres visions, 

i el manuscrit acaba al capítol 44. El capítol 45 i la part inicial del 46 es troben, de nou, 

al manuscrit 175. En cap dels dos volums hi ha cap referència, ni títols que indiquin que 

contenen l’obra d’Àngela de Foligno.  

 

Pel que fa les seves característiques, el manuscrit 175 consta de 15 folis amb 205 x 138 

mm de ratlles tirades i una caixa de 137 x 77 mm. És un manuscrit en pergamí i paper, a 

plecs intercalats, amb una relligadura moderna de mitja pasta feta Vic durant la dècada 

de 1920. La seva datació és circa 1500, i té el número 7076 de l’inventari. Està escrit 

amb lletra gòtica formada en negre i capitals vermelles molt senzilles, en una sola 

columna de text, amb 27 ratlles per pàgina. Comença al foli 8 (els set primers estan en 

blanc), la tinta del qual està força esborrada i costa una mica d’entendre. La resta de 

pàgines, no obstant, estan en bon estat i es poden llegir bé. BITECA manid 1572. 

 

Per la seva banda, el manuscrit 2019 consta de 82 folis no enumerats, 164 pàgines en 

total. Està escrit en lletra gòtica i dues tipografies diferents a partir del foli 11, que 

podria indicar que va tenir dos copistes diferents, com el 473, però al no haver-hi 
																																																								
25 Cap dels dos manuscrits té una versió digital consultable oberta al públic. No obstant, Biteca permet 
consultar les dades del manuscrit 175 en aquest enllaç: 
http://pb.lib.berkeley.edu/xtf/servlet/org.cdlib.xtf.dynaXML.DynaXML?source=/BITECA/Display/1572
BITECA.MsEd.xml&style=MsEd.xsl&gobk=http%3A%2F%2Fpb.lib.berkeley.edu%2Fxtf%2Fservlet%2
Forg.cdlib.xtf.crossQuery.CrossQuery%3Frmode%3Dphilo%26everyone%3D%26creator%3Dangela%2
0foligno%26title%3D%26incipit%3D%26explicit%3D%26assocname%3D%26daterange%3D%26place
ofcomposition%3D%26subject%3D%26text-join%3Dand%26browseout%3Dwork%26sort%3Dmoniker  
i les del manuscrit 2019 aquí: 
http://pb.lib.berkeley.edu/xtf/servlet/org.cdlib.xtf.dynaXML.DynaXML?source=/BITECA/Display/1571
BITECA.MsEd.xml&style=MsEd.xsl&gobk=http%3A%2F%2Fpb.lib.berkeley.edu%2Fxtf%2Fservlet%2
Forg.cdlib.xtf.crossQuery.CrossQuery%3Frmode%3Dphilo%26everyone%3D%26creator%3Dangela%2
0foligno%26title%3D%26incipit%3D%26explicit%3D%26assocname%3D%26daterange%3D%26place
ofcomposition%3D%26subject%3D%26text-join%3Dand%26browseout%3Dwork%26sort%3Dmoniker  
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colofó, no ho podem saber. Tampoc hi ha títol, les pàgines han sigut extretes d’un còdex 

previ, i està protegit per una enquadernació senzilla. La portada està en mal estat, no 

obstant, l’interior es conserva bé, exceptuant algunes poques pàgines. BITECA manid 

1571. És acèfal i incomplert, no té principi definit ni final definit: comença amb la 

sisena visió d’Àngela intercalada entre els divuits passos i els fets d’Assís, com al 

manuscrit 473. No obstant, convé fer notar que, en aquest últim, el text no comença pel 

principi que sí que trobem als manuscrits 473 i 559, sinó que s’inicia in media res: 

 
E algunes vegades encara per los turments de la 

anima e forts turbacions e vexations e 

infermetats del cors e de la langor de amor que 

havia al seu amat era feta tota flaqua secca e 

groga entat que ere gran compassio de veurela. 

Jatsia que quans tostemps stave flaca e malalta. 

E lo frare seriunt apres que hagui scrit totes les 

coses les quals son deig scrites.  

 

 

 

(...) havia de amor que portava al seu amat 

Jesucrist tornant tota buyda serra e groga entant 

que ere gran compassio de veurela iatsia que 

quaix tots temps estave flaqua o malalta. E jo 

frare scrivent apres que haguí scrites totes les 

coses que davall fou scrites. 

Ms. 473, f. 11r Ms. 175, f. 8r

Com es pot apreciar, l’inici del manuscrit 175 és la meitat final d’una oració altrament 

completa, i en el 473 es correspon a la meitat de la introducció allargada del Frare A., 

que ocupa les dues cares dels folis 10 i 1126. Per tant, i tenint en compte que el 

manuscrit 473 també s’inicia a la pàgina 8, faltarien un parell o tres de folis que o bé 

s’han perdut o bé romanen en alguna col·lecció privada que a dia d’avui desconeixem.  

 

Segons consta al Catàleg dels Llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu 

Episcopal de Vich (1934, 183) escrit per Mossèn Josep Gudiol, aquest manuscrit fou 

adquirit a la Llibreria Antiga i Moderna de S. Barbra, que regentava un comerç al carrer 

Canuda número 54 de Barcelona. Aquesta informació és rellevant perquè molt 

probablement aquest comerç fóra qui vengués a parts separades el manuscrit, ja que el 

seu manuscrit bessó, el 2019 de la Biblioteca Nacional de Catalunya, procedeix de 

Barcelona, també.  

 

																																																								
26 Aquest és el fragment introductori afegit pel redactor que va incloure el sextus passus suplens enmig els 
passos i la visió, per tant, no apareix a l’edició de Thier i Caluffetti (1985). 
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Aquest catàleg, que molt probablement fóra redactat durant els anys 20 (ja que Gudiol 

morí el 1931 i va haver de ser editat a posteriori), inclou una nota al marge on es mostra 

que Gudiol tenia coneixement de l’existència d’un altre manuscrit d’Àngela de Foligno, 

el 559, ja que al·ludeix a l’exemplar de “la biblioteca universitària de Barcelona (...) 

procedent del convent de Sant Joan de Barcelona27” (1934, 138). Curiosament, tot i que 

fa referència explícita a què la informació utilitzada per elaborar aquesta nota fou 

extreta del Butlletí de la Biblioteca Nacional de Catalunya (volums VI, VII, VIII), no fa 

referència al manuscrit 473, que pertany a la mateixa família de traduccions que el 175, 

i que ja havia sigut catalogat el 1916 per la mateixa biblioteca com consta al Butlletí de 

l’any corresponent.  

 

Tampoc menciona el manuscrit 2019, però aquesta absència és comprensible ja que 

aquesta peça no arribà a l’arxiu de la Biblioteca fins 1963, llegat de Manuel Perdigó i 

Cortés (1876-1950), un empresari tèxtil propietari de la fàbrica Fabril Hispania, que 

residia al carrer de l’Hospital a Barcelona. Era un bibliòfil amb una notable col·lecció 

privada que va ser donada a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Entre aquesta, hi 

constaven disset manuscrits que van rebre els números identificadors d’entre el 2006 al 

2022: el d’Àngela de Foligno, que no conté cap altre text que el de la santa, va rebre el 

2019. En vistes d’aquests fets, és molt probable que el manuscrit es vengués a trossos a 

la Llibreria Antiga i Moderna de S. Barbra, i per això és possible que hi hagi folis que 

encara romanguin en alguna col·lecció privada.  

 

No obstant, això fa també que sigui molt difícil traçar qui va ser el copista o el traductor 

o fins i tot en quin monestir va ser copiat. A més, aquests manuscrits són acèfals i 

tampoc té  el final i, per tant, tampoc hi ha cap colofó que ens pugui indicar quina és la 

seva procedència ni el nom del seu copista. No obstant, el manuscrit mateix és una font 

d’informació notable que ens permet deduir-ne algunes coses. 

 

Tot i que ens referim a ell com a ‘tercer manuscrit català’ d’Àngela da Foligno, 

cronològicament pertany a la tercera família, com el manuscrit 473. Possiblement, tenint 

																																																								
27 Nota completa: “A la mateixa biblioteca universitària de Barcelona hi ha un exemplar d’una altra edició 
estampada en català, procendent del convent de Sant Joan de Barcelona, en el qual hi ha manuscrita una 
nota dient que el llibre fou objecte d’expurgació, segons ordre d’inquisició de 1632. L’expurgació, que 
fou feta a 7 de setembre del 1643, fa referència a l’episodi apòcrif de les llevadores en el Naixement de 
Jesucrist” (1934, 183). 
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en compte la datació de la Biblioteca Nacional de Catalunya, va ser escrit poc temps 

després de l’anterior. Casas defensa que és probable “que el traductor tingués a mà 

aquesta traducció anterior perquè el text d’ambdós manuscrits és molt semblant” (2003, 

469); únicament varia una mica la sintaxi d’algunes frases i alguns mots concrets. No 

obstant, una opció que explicaria la semblança de contingut però la diferència formal 

dels dos manuscrits és que tots dos haguessin estat traduïts a partir d’un tercer manuscrit 

que desconeixem.  

 

Si, com sosté Casas, el copista del manuscrit 2019 hagués consultat o directament copiat 

el 473, de Sant Jeroni de la Murga, la opció més lògica hauria sigut copiar-lo al peu de 

la lletra, emprant les mateixes expressions i mots, la mateixa sintaxi, i fins i tot la 

mateixa puntuació. No obstant, un tret distintiu del manuscrit 2019 és la senzillesa del 

vocabulari i de la sintaxi del text, en contrast amb l’estructura més complexa i amb més 

voluntat de descripció que presenta el 473. Fins i tot, i tenint en compte que el manuscrit 

473 és probablement un manuscrit de traducció vertical, i el 2019/175 de traducció 

horitzontal, aquest últim podria haver sigut copiat d’un manuscrit en llengua vernacular 

que no coneixem, –probablement en castellà o francès, ja que els manuscrits d’aquesta 

família es troben principalment a Espanya i França (Casas, 2003, 467)– que, al seu torn, 

sí que seria una traducció vertical d’un original llatí.  

 

Si el manuscrit 473 fou copiat de manera precipitada, tal i com consta al pertinent 

colofó, el 2019 i 175 encara fou una feina més apressada, ja que la gran majoria dels 

mots apareixen escrits amb abreviacions (‘intat’ per ‘veritat’, ‘spades’ per 

‘expressades’, ‘plat’ per ‘plorat’, ‘mce’ per ‘mercè’, etc.), i d’altra banda, també hi ha 

una major abundància de lletres o paraules tatxades (és a dir, errors), i també és 

considerable l’augment de notes al marge que busquen incorporar paraules o sintagmes 

sencers que han estat oblidats pel copista en un primer moment, o simplement 

anotacions que semblen ésser comentaris del copista: “verdadera amor no cal haver 

mesura” al 175 f.7r o “no contra los enbarge de la penitencia” al 175 f.8r. Així mateix, 

sovint hi ha dibuixos de mans que assenyalen passatges determinats (l’equivalent a 

subratllar les parts rellevants de l’escrit, ja que les mans, en la cultura del manuscrit de 

l’Edat Mitjana, anaven lligades a la mnemotècnia), o de cares que somriuen, s’exclamen 

o ploren. Fins i tot, en un punt del segon apartat, la sisena visió on Àngela reconta els 

mals que assetgen el seu esperit, hi ha una destral dibuixada on ella diu que, quan sent 
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parlar de Déu, “tremolava batia les dents entant que si degu stigues ab una destral sobre 

per matarme” (ms. 175, f. 9r). 

 

Els manuscrits 2019 i 175 també presenten sovint una estructura gramatical molt més 

senzilla i a vegades, fins i tot amb frases més aviat col·loquials (“com sia mester”, ms. 

175 f. 8r). Com s’observa a continuació, els dos manuscrits tenen la mateixa estructura i 

la mateixa informació, però el que varia és el lèxic i la manera com es presenta el 

discurs.  

 
Segonament yo comenci de haver vergonya 

meus peccats. E era tanta la vergonya, que per la 

gran vergonya no podia plenament a aquells 

confessar. Per que moltes vegades io confessada 

combregui, e ab los peccats prengui lo cors 

precios de JC.         

ms. 473, f. 12r 

Segonament yo comenci haver vergonya de mos 

peccats, e ere tanta la vergonya que per 

vergonya no podia plenament confessar aquests 

e per tal moltes vegades no confessada 

combregui e ab peccats prengui los cors precios 

de JC.  

ms. 175, f.9v

 

 

E algunes vegades estich en molt orribla tenebra 

o escinedat de dimonis on es vist de tot en ot 

fallir tota sperança de be e es en aquella tenebra 

o oscuredat horribla. E son despertats los vicis 

en lo cors o sensualitat, los quals conech dns en 

la mia anima esser morts (…)            

ms. 473, f. 17r 

 

E algunes vegades soc en una tenebra molt 

orrible de demonis on me dona de veiares que 

fallegue tots los bons sperits hi es aquella 

tenebra orrible e desperten tots los vicis en lo 

cors que conech dins en la anima esser morts 

(…) 

ms. 2019, f. 2r

 

Com es pot apreciar, la diferència és mínima però suficient per descartar la opció que un 

dels dos textos hagi sigut copiat a model de l’altre28. En aquest cas, s’aprecia que el 

copista ha deixat fora la paraula ‘sensualitat’ per referir-se a les temptacions carnals que 

diu sofrir la santa, potser per un excés de recel Fins i tot la frase amb què finaliza la 

																																																								
28 Els dos fragments en llatí a l’edició de Thier i Caluffetti: 
(1) “Secundus passus est confessió, ubi adhuc habet verecundiam et amaritutadem; et adhuc non sentit 
amorem sed  dolorem. Unde retulit mihi quomodo multotiens communicaverat cum peccatis quia pro 
verecundia non plene confitebatur” Cap. I l. 9-12 (1985, 132) 
(2) “(...) Dum sum in illa horribilissima tenebra daemonum, ubi deesse videtur omnino omnis spes boni – 
et est illa tenebra terribilis, et resuscitantur vitia quae cognosco intus in anima esse mortua (...)” Cap. 
VIII, l. 69-72 (1985, 342). 
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primera visió, “E aci es acabada aquesta primera visio” al manuscrit 473 (f.23r), contra: 

“E aqui acaba la primera visio” al 2019 (f.12r), ja es nota la tònica textual, ja que la 

primera és una passiva, mentre que la segona és present i veu activa, més simple.  

 

També hi ha diferències lingüístiques causades per la manca d’una gramàtica catalana 

universal fixada, però que també demostren que és molt difícil que un manuscrit hagi 

estat copiat d’un altre, i que probablement ambdós foren copiats d’alguna traducció en 

un altre idioma. Per exemple, mentre que al 473 el verb ‘escoltaren’ apareix escrit com 

‘hoyren’, al 175 s’escriu ‘oiren’; al 473 es parla de ‘nulla temps’, mentre que al 2019 el 

copista simplement escriu ‘may’; ‘Iglesia’, al 473, esdevé ‘sgleya’ al 2019, etc.  

 

De la mateixa manera, també trobem, en comparar els textos, una gran font 

d’informació en les faltes d’ortografia comeses, o les paraules que s’escriuen de manera 

diferent dins un mateix text o en contraposició amb un altre, ja que ens indiquen la 

pronunciació de certes paraules. Al manuscrit 175 n’hi trobem un exemple, ja que hi ha 

una errata al primer foli, on el copista ha escrit primer ‘protehit’, per canviar-ho després 

per ‘protejit’; això també ens podria indicar una homofonia entre la h i la j en alguns 

casos. També trobaríem homofonia entre la g i la j davant de la vocal i, ja que en els 

quatre manuscrits s’hi alterna el verb ‘desitjar’ escrit tant com ‘desijar’ com ‘desigar’, ja 

que totes dues formes reprodueixen la pronunciació prepalatal fricativa sonora. Parlant 

d’alternances, al manuscrit 473, el copista alterna ‘yo’ i ‘jo’ indistintament, el que ens 

pot fer pensar que o la j i la y tenien sons homònims o bé, una altra opció interessant de 

contemplar seria que el tercer manuscrit en un altre idioma que hauria servit de model 

per copiar i traduir el 473 i el 2019 fos en castellà. És més: en una ocasió, al manuscrit 

473, ‘canvi’ apareix escrit com a ‘cambi’.  

 

No seria estrany, sobretot tenint en compte com Fra Pere Benejam, el segon copista del 

manuscrit 473, era una figura de gran rellevància dins el món eclesiàstic d’aquell 

moment. No obstant, Casas descarta que la versió castellana del cardenal de Cisneros a 

Toledo datada del 1510 i aquesta família de traduccions en català tinguessin la mateixa 

referència, i per afirmar-ho es basa en la forma de l’índex, ja que en l’índex de Toledo 

els vint primers passos apareixen com a vint capítols, mentre que al 473 tots queden 

resumits en un primer capítol.  
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Pel que fa a la visió d’Assís, el punt culminant de l’experiència mística d’Àngela, a la 

tercera família de traduccions és molt més extensa i detallada que a la segona, la del 

manuscrit 559. Per exemple, les primeres inclouen una conversa prèvia d’Àngela amb 

Déu a l’anada a Assís, com una anticipació de l’experiència que viurà més endavant en 

el camí del pelegrinatge, així com la seva experiència a la tornada a Foligno: 

 
E lo viure me era pena sobre pena e era major que la dolor que avia aguda de la mort de la 

mia mare e de mos fills e sobre tota altra dolor que yopogues cogitar. E iagui malalta en 

casa per les dites coses be VIII jorns. E cridava: “Senyor ajes pietat de mi e no permetes 

que pus anant romanga en aquest mon.” 29  

ms. 2019, f. 11v 

 

 El manuscrit 559, en canvi, comença directament amb Àngela ja de camí cap a Assís,  

acaba tan bon punt Àngela acaba de cridar, i es refereix a la visió com el XXè pas, és a 

dir, a la culminació de l’escala (“El XXe pas o gran aní a sent Franscesch d’Asís e en lo 

camí esdavench-ma so que Deus ma havia promès en la manera daiús scrita. Jo anava a 

Sant Franscesch d’Asís...” ms. 559, f. 147v). En aquest sentit, probablement l’estructura 

de divuit passos de conversió d’Àngela més la visió d’Assís com la primera de les 

visions presenciades pel seu confessor s’aproxima més al manuscrit princeps, i o bé el 

copista de la segona família de traduccions a la qual pertany el 559 manuscrit va 

incloure el pas XIX i el XX com a graó final d’aquesta escala, o bé ho féu el copista 

català. Sigui com sigui, el fet que s’hagi optat per suprimir la resta dels textos que 

acompanyen els passos, i s’hagi adequat la visió d’Assís com a vintè pas demostra la 

importància d’aquesta conversió en diferents nivells que convidava a seguir l’exemple 

d’Àngela.  

 

Un altre aspecte que ressalta la importància d’Àngela com a model de conversió és la  

conversa interior que manté amb l’Esperit Sant durant el pelegrinatge. Durant el 

transcurs d’aquesta, en totes les versions, Àngela tant dubta en un inici de l’origen diví 

de la veu (al que li és respost “veges mi donchs si ha en mi alguna cosa sino amor” 473 

f.21r), com fa mostra de la seva humilitat apuntant que no es considera digna de les 

paraules de Déu (un captatio benevolentiae en una època on molta gent clamava haver 
																																																								
29  “Et vivere erat mihi poena super dolorem mortis matris et filiorum et super omnem dolorem quem 
possem cogitare. Et iacebam domi in hac consolatione maxima et languore per octo dies, et clamebat 
anima: Domine, capias pietatem de me et non permittas me remanere plus in hoc mundo.” Cap III, l.136-
140 (Thier i Caluffetti, 1985, 187). 
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tingut experiències místiques), però hi ha una variació que només apareix a les 

traduccions que pertanyen a la tercera família: el text apunta que cada vegada eren 

menys “los bons e que ere poca la fe”, i per tant, “si fos ara alguna persona que 

perfectament me amas maior gratia faria a aquella que als altres sancts haia feta” (473, 

f.21r). És interessant remarcar que aquesta determinada frase no apareix a l’edició de 

Thier i Caluffetti, però sí que ho fa al 2019. Per tant, aquesta observació sobre la manca 

de fe –que en realitat fa referència a l’època que foren copiats els manuscrits, la segona 

meitat del segle XV—ens pot indicar que o bé apareix només en aquesta determinada 

família de traduccions (que és la tercera), o bé fou afegit pel copista català en un dels 

manuscrits i fou utilitzat com a referència de l’altre, com proposa Casas.  

 

L’arribada a Assís marca el moment culminant de la visió, en què Àngela crida en 

saber-se abandonada per l’Esperit Sant, i el catalitzador del Liber: el Frare A, 

avergonyit per l’actitud de la seva parenta, li demana que no torni més a aquell indret, 

però més endavant decideix anar-la a visitar per inquirir sobre aquest episodi. A la 

versió curta, la que recull el manuscrit 559, la visió acaba aquí, amb el clímax dels crits 

d’Àngela. Però als manuscrits 473 i 2019 s’allarga i, de la mateixa manera que hi havia 

un fragment anticipatori, hi trobem una espècie de coda, en què relata la seva tornada a 

Foligno i com la seva companya obté la gràcia de l’Esperit Sant només amb presenciar 

l’estat d’Àngela després de l’experiència mística. D’aquesta manera, se subratlla encara 

més la capacitat de la santa de transmetre la gràcia divina, fins i tot, com hem vist abans, 

als seus lectors a través de les seves paraules, que al seu torn han estat transmeses per 

Déu. De fet, als manuscrits catalans de la tercera família de traduccions, la veu que sent 

Àngela es refereix a ella com a “temple meu”, indicant aquest caràcter de recipient de la 

voluntat divina de la santa, i per tant, legitimant la seva figura i el seu missatge per a 

futurs seguidors i lectors.  
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5. Conclusions 

 

El Liber d’Àngela de Foligno, doncs, i cada una de les còpies i traduccions que se’n van 

elaborar, ens aporta una gran quantitat d’informació en àmbits d’allò més diversos. Ens 

ofereix el retrat d’una dona moderna, que amb un llenguatge provocador i directe va 

narrar la seva experiència mística, convertint-se així en una figura de culte dins l’Europa 

catòlica medieval. Els manuscrits catalans que conservem que recullen el seu corpus 

textual ens donen una pista de la la gran recepció i popularitat que tingué la santa en 

àmbit català, així com quin era l’entorn en què es copiaven i es llegien aquestes 

traduccions segles després de la vida de la santa.   

 

No obstant, aquest és un llegat parcial i incomplert, ja que no només tenim indicis de 

manuscrits que no ens han arribat (com el del monestir de les agustines de Pollença, o el 

que figura al catàleg de la llibreria de Maria de Castella, o els fragments que manquen 

del tercer manuscrit, repartit entre la Biblioteca Episcopal de Vic i la Biblioteca 

Nacional de Catalunya), sinó que encara no existeix un estudi que analitzi els textos en 

tota la seva extensió. Aquest treball, en aquest sentit, pretén facilitar futurs estudis i 

projectes sobre aquest tema, així com fer accessible aquesta primera part del text a 

propers articles i obres que escullin tenir-lo en consideració.  

 

Els manuscrits que es conserven són una font molt valuosa d’informació tant a nivell 

formal com si entrem en consideracions de contingut; els afegitons i les absències, com 

hem vist, ens aporten informació molt valuosa del context en què fou copiat un text. I 

Àngela de Foligno, i el seu crit en notar com l’Esperit Sant l’abandonava, va formar part 

d’una conversa –dins de l’Església, però que també va afectar al replantejament d’una 

societat i de la figura de la dona dins d’aquesta– que tingué una durada històrica i 

literària molt extensa. De fet, aquest projecte mateix és una prova de la vigència de 

l’obra d’aquesta mística, però també és només la punta d’un iceberg que encara està per 

estudiar.  
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8. Annexos 
 
Traduccions en català de la primera part del Memorial d’Àngela de Foligno fins la 

visió d’Assís.  

 

0. Consideracions prèvies 

 

Per fer la lectura més accessible, cada manuscrit té un color assignat. Els manuscrits 175 

de la Biblioteca Episcopal de Vic i el 2019 de la Biblioteca Nacional de Catalunya tenen 

el mateix ja que tots dos formen part d’una sola còpia. Els colors són els següents: 

 

559. Data de 1438. Pertany a la segona família de traduccions. Actualment es troba a la 

Universitat de Barcelona.  

 

473. Data de 1489. Pertany a la tercera família de traduccions. Actualment es troba a la 

Biblioteca Nacional de Catalunya.  

 

2019/175. Data circa 1500. Pertany a la tercera família de traduccions. Actualment es 

troba dividit en dos còdex i no està complert. La primera i última part es troben al 

manuscrit 175 de la Biblioteca Episcopal de Vic, i la resta, al manuscrit 2019 de la 

Biblioteca Nacional de Catalunya.  

 

La separació per paràgrafs s’ha elaborat a partir la proposada per Thier i Caluffetti a la 

seva edició crítica (1985). Les lletres, síl·labes o paraules entre claudàtors (ex. [trobàs]) 

són paraules il·legibles al text que han sigut reconstruïdes tant a partir de l’edició de 

Thier i Caluffetti, en llatí i italià, com en comparació amb les altres traduccions 

catalanes, i la de Pablo García Acosta en castellà (2014). La transcripció del manuscrit 

559 fou feta per Josep Vives a Una singular traducció catalana del memorial d’Àngela 

de Foligno (1966), i he decidit mantenir els accents que ell inclou al seu text, malgrat 

que la resta de manuscrits no en tingui. La transcripció de la resta de manuscrits és 

pròpia, ja que no hi havia versions prèvies. 
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1. Títol i pròleg del Frare A., on explica el contingut del manuscrit i les 

circumstàncies que el van dur a escriure’l.  
 
 
559. Se segueix la vida de la gloriosa Sta Angelina , escrita per lo seu Confesor. 
 
 

Loat e glorificat magnificat e exaltat sia lo sant pracios nom de nostre senyor Deu 

Jesu Christ. Amen.  

Comensa lo pròlech de la vida de sancta Angelina, la qual scriví lo seu confesor 

ensemps ab la sua vida.  

Diu la sancta Scriptura en persona de Jesu Christ: Jo manifestaré mi mateix cells qui 

amen mi. Aquest promatiment complex es prova manifestament tot dia an moltas 

personas amiguas de Jesús Christ, mas specialment ho volch complir Jesu Christ en 

temps de papa Celestí en una dona molt devota qui era en la vall Spolatana prop de Sant 

Francesch d’Acís, la qual jo scrivà haguí familiar e privada per .III. rahons. La primera 

és com jo era son confesor pus spacial. La seguona era car era ma parenta e abdosos 

nasquem en un loch. La tersa per ço car ma damanava sovén da consell mas la rahó per 

què ella a mi revelave las cosas que són daiús escritas vos diré primerament, per ço que 

mils ho creguats.  

Una vaguada la dita dona anà a Sent Francesch d’Acís on jo era conventual, e quant 

fo intrada dins la porta da la esgleya comensà a murmurar e da parlar antra si matexa 

cridàn tan fort que sanblava axida da son sen o endamoniada ; de la qual cosa jo fui molt 

envargonyit, especialment per rahó de alguns fraras qui a ella eran anats vaher per ço 

car conaxien que yo era son confesor e son parent o son consayler special. E ya sia que 

moltas personas devotas ab verguonya e ab conpasció seguessen ab ella e lla30 

acompayasen humilment, tan gran era lo meu arguyl que per verguonya no’m acosté a 

ella mas luny da ella speré entro que’s laxà de cridar. E puys quant ella se’n laxà da 

aquell astramiment e cridament e sa acostà a mi apenes li puguí parlar pacificablement.  

E dix-li que null temps més no’s presumés de vanir a Sis, pus que mal li’n era pres 

aquesta vagada. E dix als companyons que nul temps més no la y amenassen.  

Mas puys aprés da pochs temps jo me’n torné al loch on jo e ella éram nats e nodrits, 

e volguí saber ab ella, e forcé-la an totes aquellas maneras que poguí que ella ma 

daclarás per què avia tant cridat e s’era axí estramida en la sgleya d’Asís. E ella 

																																																								
30 Repetició al manuscript com : ab ella e lla ella acompayasen 
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finalment dix-ma tota sa vida, axí com daiús es escrit. Mas primerament me feu 

prometre que jo no la’n daxalas a null hom qui la conagués. E quant jo aquí huyt açò, 

fuy molt meravellat e aguí gran sospita que no fos angal diabolical. E per ço yo la forcé 

que tot ço que havia vist scrivísem, per tal que pogués damanar consell a algun hom 

sparitual, per lo qual nos sabéssam si era revelació divinal o diabolical. Car moltas 

personas de gran perfectió son stadas desebudas en senblant cas de visions diabolicals. 

E ella per so con no era ancara en gràcia de clar e de perfeyt illuminament de gràcia, al 

qual daspuys puya, sagons que’s trobarà an aquesta scriptura, comensà da dir a mi los 

divinals secrets dels quals en veritat jo no u podia quax res antendra. Car axí com lo 

barutell no pot ratanir la farina prima mas tan solament lo sagon, qui es gros, axí lo meu 

enteniment no podia ratanir las suptils ravelacions, mas puys rebii spacial gràcia, la qual 

null temps més no avia esprovada per la qual ab tamor e ravarència jo scriví axí con ella 

deya, e no y ajusté del meu naguna paraula ne hi mudé, mas axí com ella ho 

pronunciava ; mas no u podia tan clarament especificar com ella ho deya per lo meu 

dafalliment. E. per ço ella daya, com jo la lagia ço que avia ascrit, que vertaderament 

era escrit mas que era abraviat e tan ascur que no y trobava quax res de saber, per ço 

com d’aquella sabor e dolçor que la ànima sent res no’n avia ascrit ne ella no m’o podia 

dar a santir per res. Espacialment, com jo avia torbament de consciència, no podia res 

scriura. E per açó jo ’m astudiava que tota via que dagués ascriura fos primerament ben 

confesat da tots mos pacats. E lavòs jo entania tot ço que ella daya meravellosament, 

mas havia molt gran dolor en mor cor, car moltes cosas que ella daya jo’m laxava, que 

no las ascrivia per tamor dels fraras, que’n murmuraven que yo no parlàs ab ella  per ço 

car elles no sabien per què yo parlava e ascrivia ab ella tan sovén.  

 
473. Llibre de les revelacions de Santa Àngela de Fuligno 
 
 

Per tal que la inflamatio de la muvanal saviesa en altra manera appellava terrenal e 

diabolica per la qual son inflamats los sperits de aquells qui dien grans coses e fanles 

poques romangues per la saviesa de deu eternal confusa. Ha despertada deus una fembra 

de set glar stament obligava al mon ligada de marit e de fills e de riqueses simpla 

ensciencia despoderada de força mas per virtut divinal aquella infusa per la creu de 

nostre senyor deu Jesucrist ha romput los ligams de aquell mon e en la altra de la 

perfectio evangelical es muntada. E aquella perfeta esobres savia follia de la Creu de 

Jesucrist la qual es saviesa dels perfets ha renovada.  
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E oblidant les coses de aquest mon la via ferma e carrera del bon Jesucrist ia 

oblidada per nosaltres la qual los grans gigants qui son los sobirans mestres e grans 

senyors qui axi de paraula com de obre affirmaven e deyen ahom esser impossible de 

observar mas encara facil e leugera e continent en si sobirans delits. 

O saviesa celestial de la perfectio evangelical qui ab lo teu eternal has feta folla la 

saviesa d’aquest mon. E tu senyor deus eternal has fetes grans maravelles, com contra 

los homens has mostrada la fembra, contra los inflats la humilitat, contra los savis la 

simpla, contra los letrats la ydiota, contra los religiosos ypocrits despir e menyspreu de 

sa propia honor, contra los parles e los ociosos e demans remissos e sens bones obres 

ma ravallosa calor de obres e scilenci de paraules, contra la prudencia de la carn saviesa 

de l’esperit, la qual es sciencia de la Creu de Jesucrist. Hom appar que en la la fembra 

fort manifestament ço que en los grans clergues cechs ere soterrat per llur carnal 

conversatio.  

Sia donchs lunya da tota vergonya de nosaltres fills e dexebles de aquesta sancta 

mare e apprenents de la Angela de gran concell la via e car sera de riqueses ço es la 

saviesa de la Creu de Jesucrist, que es pobresa, dolor e menyspreu e vera obediencia de 

deu bo e de deu hom Jesucrist e de la sobres dolça mare sua. E denvant homens e 

fembres e tota creatura de lengua e ab efficatia de obres mostreu e enfanyeu equeus 

gloriegen en esser appellats dexebles te aytal doctrina. Car sapiats cars frares que 

aquesta es mestressa de la disciplina de deu e de les obres de aquell.  

Recort nos cars frares que los Apostols preparant primerament la passibla vida de 

Jesucrist apregueren de fembra que aquell ere ressusitat. Axi mos cars fills de la sancta 

mare Angela aprenents ab en ensemps la sua mortal regla en los carnals homens morta 

per los primers pares nostres per merament possebida per mossi Sanct Francesch e per 

los seus companyos predicava, ara en observança de aquesta sanca mare renovellada. 

Ne es contra lorde de la divinal providència en confusio dels homens fer adoctrinadora e 

ensenyadora fembra de la qual no·s troba par sobre la terra Debora31, prophetissa a la 

qual recorria tot lo poble de Israel que en oprobri e menyspreu dels homes e dels doctors 

de la ley que aquí eren transgressors e trencadors dels manaments de Deu e al linatge de 

fembre trespassada la prophecia.  

 

																																																								
31 Nota al marge: “com encara mosseny san jeronim digue” (f.8r) 
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En nom de la beneventurada Trinitat e del senyor nostre deu e hom Jesucrist salvador 

e de la Reverent Verge mare de aquest.  

Aquesta es la initacio dels de laltisine feta sobre la pensa de la mare Angela de 

Fuligno.  

Segons donchs que diu lo salvador en lo Evangeli: “si algu amara am la mia paraula 

buara e lo meu pare amara aquell e a ell venerem e sratge farem devers ell. E aquell 

quim amara manifestare a ell mi mateix. La qual experiencia e de la experiencia 

doctrina lo Senyor mateix li fa provar plenament.  

E aço no ha molt temps ha manifestat per la devotio de alguns seus fidels e 

singularment en la pensa de aquesta sancta mare Angela, les revelacions e visions de la 

qual yo frare Arnau del ordre dels menors ab moltes pregaries e per gran causa en vides 

he pogut obtenir, jatsia fos a ella molt comunat per gran familiaritat e caritat de Jesucrist 

per la gran clausura e tencadura que tenie en los dons de deu. On e algunes vegades 

dehia lo meu secret ab mi, ço es lo secret de deu que es fet meu per gratia sua ab mi 

romanera e nengu nol sabra per conservatio de humilitat.  

Encara tant com pusch advertir aquestes coses no haguere haudet sino monstrantli 

gran desplaer quen sostenia bebent nos esser privats de tants dons per la sua humilitat. 

Ella donchs coneguda de compassio algunes vegades e avegades per manifesta utilitat 

del proisme eles demes vegades per voluntat e manament e admonitio divinal hagui les 

coses deia scrites.  

Monstraves encara difficil e voluntaria, car segons moltes vegades me dix que no li 

era vijares com me revelave alguna cosa com me revelave alguna cosa32 que res me 

hagues dit, ans li semblave que blasfemies per raho de la altesa de les revelations, e per 

la impossibilitat que es en explicar-ho per paraules. Per tal com ab paraules banals nos 

poden exprimir fins totalment aquelles coses que entre nos se poden exprimir fins 

solament aquelles coses que entre nos se poden recomptar o corporalment o 

ymaginalment esser fetes. Car les coses divinals e aquelles les quals la pensa per 

influencia divina soste e porte de tot en tot son a nos inefelables ço es que no es poden 

dir per lengua ne explicar.  

Car desque aquesta sancta dona comença an mi manifestar los secrets divinals dehia 

an mi coses molt maravelloses e altres paraules no acustumades grans e de gran efficatia 

e plenes de lum. E sovent noles podia explicar iatsia les me donas a entendre. E per 

																																																								
32 Repetit al manuscrit 
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aquelles coses que dehia se turbave es conturbave per tal com no podia percebre ne 

entendre ço que dehia que secriuis. Perque cogiti que jo ere axi com agarbell clar lo qual 

la preciosa substancia foragita e rete la pus grollera e mes vil. E potse per alguna 

manera manifestar que jo no podia percebre o entendre de aquestes paraules divinals 

sino les pus grolleres.  

Sor algunes de vegades de mentre jo scrivia dretament axi com dela sua bocha ho 

percebia o pendre ho podia tornant hi legir ço que scrit havia per tal que ella ho coregis, 

dirme algunes vegades maravellantse que no conexia aço que jo seur havia. E altra 

vegada me dix que fens neguna sabor parlave o ques maravellave de aço. E altra vegada 

dir a mi per aquestes paraules me recort de aço que he dit mes lascriptura es scura car 

aquestes coses les quals li ligs a mi no expliquen aquelles que jo he cogitates. E altre 

vegada dix an mi aquella cosa que es pijor e la qual no es res has scriure, mas de la cosa 

preciosa que la anima fent non has scrit res. Mas aço sens dupte era algunes vegades per 

lo meu desfalliment no que jo ht aiustas res de mi sino que en veritat no podia percebre 

ço que dehia per la meva insufficiencia e que sabia scriure leugerament me aperta m 

havia opportunitat me me33 bastave temps algunes vegades, ne havia loch a parlarne ab 

ella per moltes de causes empatxats.  

On e algunes vegades mal ordenat en la consciencia am a scriure, e en axi a mi e a 

ella tot se stroncave que no podia res fer une ordenat. E per tal algunes vegades pensi de 

confessarme primerament de tots los mes peccats per tal que la gratia de deu auidant 

ordenadament ehi pogues procehir,  per que per les dites rahons estine a miracle divinal 

si alguna cosa escrita ordenadament. Empero dolor no pocha e ansia romania a mi pertal 

com moltes coses que entenia dignes de scrire jaquja per les dites causes e rahons.  

Mas jo en mi mateix per mi per merits della scrivint sovin hagui experiencia de gratia 

spiritual e novella dela qual nunque havia hauda experiencia. E per ço ab gran 

reverencia e temor scrivia en tal manera que res demi mateix noy ly aiustava no hun mot 

solament si no axi com dela bocha della qui parlava ho podia percebre. E sovent la 

paraula que devia scriure me fahia tornar a ella moltes vegades. Empero sforçavem molt 

de posar les sues prop es paraules segons lo feu parlar vulgar. Per ço que per aventura 

mudant ho en altres latines no desinas dela sua intencio. Encara algunes vegades dir a 

mi “jo hauria consciencia de dir aquestes coses sino fos una paraula quem es stada dita. 

Dit me es stat que aytant com mes dite de aquestes oses aytant mes men romandra. E 
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sovent dix a mi que li ere stat revelat e dit que fes scriure en la fi de les paraules davall 

scrites aço ço es assaber. De totes aquests coses dites sien retudes a deu graties.  

A on aquesta sancta dona de un loch lo qual fe appella Fuligno prop de la ciutat de 

Assis atres legues, en lo començament de la sua conversio havent marit e infants. E 

apres conversio fehia molt gran penitencia aytanta com lo feu cors portar ne podia, e jon 

son ben cert. E ultra aço sofferia moltes temtations e turments en lo cor e en la anima.  

Certes ella sostench axi be en la anima com en lo cors, e aço per la potestat de les 

tenebres spirituals nequicies, turments, muisibles e no apparents, etants mes greus quant 

los malignes spirits conexen diuerses maneres e guises de noure e de affligir tota 

humana creatura.  

On com hun home digne de fe sobre aço molt se maraveylas ben agues compassio 

oynt de la dita feel cristiana per quina mana axi orriblament era turmentada vebe per 

revelacio a ell feta per deu que tot ere veritat, per que aquell dalli anant hague molt gran 

comassio dela dita fael cristiana Angela e ab sobirana denotio la amave.  

Era encara temolt gran efervent oratio e enla confessio molt discreta. En tant que la dita 

fael ço Jesucrist una vegada confessa a mi axi com havia acustumat ab tanta perfectio de 

conexença dels seus peccats, e ab tanta contcio e lagremes del començament dela 

confessio tro a la fi e ab tanta virtut de humilitat que jo la grimeiava en lo meu cor creet 

certament que si tot lo mon ere decebut deu no permatria que aquella de tanta dretura e 

de tanta virtut poques esser decebuda. 

Y com en la nit seguent en malaltis quaix entro a la m[ia] mort lo die seguent vench a 

la Iglesia e llavores jo la combregui, e fes que null temps combregui que alguna gran 

gracia no li fos feta per deu e quaix n novella continuament. Tanta era la efficatia de les 

illustracions e illuminations e consolations les quals rebia en la anima que en lo seu cors 

evidentment e sovin redundave es demonstreave.  

On e moltes vegades stant ab mi la sita aia era elevada que res no podia entendre de 

aço que jo li tornave alegre. E alterament tota en la cara e en lo cors per alegria tels 

parlamdants divinals e p la devotio delectatio e consolatio. En tant que algunes vegades 

los seus ulls eren axi lluents com a candeles, e la cara axi com a roja. E monsfues 

algunes vegades plena e grassa e resplendent e Angelical e maravellosa en tota la sua 

cara trespassant humanal rudicio. E oblidave menjar e beure quaix axi com si lo seu 

sperit no fos en lo seu cos mortal.  

Recomptave la sua companyona verge molt devota com una vegada anassen per a 

camí fon feta tota resplendent alegre e vermella e los seus ulls tornaren e foren fets 
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grossos e axí resplendents que en naguna manera no mostrava esser aquella. On aço 

vehent la sua companyona eren olt trista havent temor que alcuna persona no les 

encontras e guardas aquella, e per tal ella cobria la sua cara. Mas la sua companyona 

dehia a ella per quet cobris la tua cara car los teus ulls son vists resplendor axí com 

candeles.  

E per tal com la companyona era temorosa e molt simple e encara no sabia los dons 

de graties, plorave es batia ab los punys e batia los seus pits dient: “Digues me per que 

tesdevengut açò d’aquí anant studiet lunyar-te dels homens. Car dici anant no podem 

anar per la terza aylas sa equens farem. E aquella responent confrotant-la dient “no 

hages pahor car si trobam-ho mens deu nos auidara, e dehia que açò ere esdevengut a 

ella tantes vegades que no sabia lo compte.  

Recomptave la dita companyona de aquesta sancta mare Angela, que com una 

vegada ella iaguese fos posada en sobre purament depensa ço es atrepada en 

contemplatio. En lo seu costat ella viu axí com una stela molt alegre e de innumerable 

varietat e de innumerables colors resplendints e procedien de aquella raigs grossos e 

subtils de maravellosa bellesa. E apres qeu eren procehits e exits del cors de aquella 

iahent sobre lo costat aiunatsmense en laltre costat de aquella. En apres muntauensen en 

vers lo cel. E açò vui vetlant quaix hora de tercia e lastela ere no molt gran segons 

dehia.  

E algunes vegades encara per los turments de la anima e forts turbacions e vexacions 

e infermetats del cors e de la langor de amor que havia al seu amat era feta tota flaqua 

secca e groga entat que ere gran compassio de veurela. Jatsia que quans tostemps stave 

flaca e malalta. E lo frare seriunt apres que hagui scrit totes les coses les quals son deig 

scrites demam e pregui la dita fael de Jesucrist que ell a pregas deu e requeris aquell que 

si algun na cosa falsa o suprelua yo havia scrit que ell, ço es nostre Senyor deu per la 

sua gran misericordia no volgues revelar e demostrar a ella, per tal que del dit senyor 

sabessem la veritat de les dites coses. E la dita fael de Jesucrist respos ami dient axí “yo 

moltes vegades e pregat deu que ell me faes saver si en aquestes coses que jo havia dites 

e tu scrites havia alguna falsia o superfluitat. E son stada moltes vegadas sertificada , e 

es stat respost a mi que tot ço que jo e dit e tu has scrit tot ere veritat, ney hi havia 

alguna cosa falsa e superflua, jatsia aço quasi perfetament no sien expressades com 

convendria.  
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Altre vegade fou dit a ella per nostre Senyor per aquesta manera: “Tot quates scrit en 

aquest p[or/poc34] libre es segons la mia voluntat e de mi es procehit e jo ho segellare”. 

E com ell ano entengues aquella paraula, jo ho segellare. Llavors altra vegada dix: “jo 

fermare allo”.  

Empero jo scriptor a les paraules de aquella res no he aiustat mas moltes coses he 

iaqdes de aquelles bones les quals ellamm dehia, per tal com jo no les podia percebre en 

lo meu enteniment ne comprendre.  

E totes aquestes coses son stades examminades e disponent bo lo senyor que dos 

frares menors dignes de fe, fahent diligentex aminatio ab ella matexa hoyren totes 

aquestes coses que jo he scrites de la boca de aquella e ab ella de aquells parlaren per ço 

que fossen pus certs de totes aquestes coses.  

Aforen encara examinades per lo senyor en Jaucme de Columna e per vuit frares 

menors famosos, dels quals alguns son stats lectors en studis generals, altres inquisidors, 

altres guardians, altres los quals só stats frares dignes de fe homes certnament de gran 

modestia per la gratia divinal molt spirituals dels quals nom’har algu qui reprengues 

aquestes d dits de falsedat, ans tots humilment los han en reverencia e carament los 

abrassen.  

Mas nos maravell qui legira aquest libra de aço que aquella paraules dolces e plenes 

de amor sovent li eren dites. Car aytal manera de parlar es trobada en la sancta scriptura, 

segons se mostra en los cantichs dels cantichs. Maiorment com segons se mostra al 

legint lo present libre clarament, la gracia divinal haia confervat aquella per ço que per 

alguna manera en iapvia no allenegas ans per aytals paraules tots temps romania pus 

humil.  

E com deya que algunes vegades era elevada en hun stament de illuminatio de 

alegria o de amor, lo qual no creya perdre eternalment. Yo axi entench aquesta paraula e 

les semblants. Ço es assaber que la anima benaventurada per la illuminatio divina es 

fermada de nou en hun altament continuu de transformatio en lum infinit e m mes que 

infinit. E en hun sentiment lo qual may no havia haut en experiencia. Lo qual jatsia que 

sia continuu e no entreposat quaix per mana de acte. Empero aquell mateix segons jo 

crech pren crexemet de novelles fervors e scalfaments e de tasts e assaboraments. 

Romamint empero la dita illuminatio e sentiment tant com to que al acte un continuu. E 

																																																								
34 Paraula que té com a objectiu donar un sentit diminutiu al mot següent, ‘libre’, ja que al manuscrit 175 
és anomenat ‘libell’.  
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per aço pot esser dit que a aytals maneres e intencions de maiors fervors e dolçors e 

illustrations e representacions es renovellada:  ~ 

 

 

175. Sense títol 

 

(...) havia de amor que portava al seu amat Jesucrist tornant tota buyda serra e groga 

entant que ere gran compassio de veurela iatsia que quaix tots temps estave flaqua o 

malalta. E jo frare scrivent apres que haguí scrites totes les coses que davall fou scrites 

demam’ e preguí la dita feel de Jesucrist que ella preguàs deu e requeris dell que si 

deyima falsia o superfluitat havia stat ell lo senyor per la gran misericordia ho volgues 

revellar e monstrar a ella per tal que del dit senyor la vessem la veritat de les dites coses 

e la dita feel de Jesucrist respos a mi dient axi: “Yo dix ella moltes vegades he pregat 

deu que ell me fes a saber si en les coses que yo havia dites e tu scrites havie deguna 

falsia o superfluitat no sien així expresades ne declarades com sia mester.” 

Altra vegada fou dit a ella per nostre Senyor35 en aquesta manera: Tot quant es scrit 

en aquest libell es segons la meua voluntat e de mi es protehit36, e yo sagellare aquest e 

com ella no entengues aquella paraula yo segellare aquell lavors altra vegada dix yo 

fermare aquell.  

Empero yo scriptor a les paraules de aquella res no aiustí mas moltes ne iaqui de 

aquelles bones que ella denye per tal com yo no les podia percebre en lo meu 

enteniment ne comprendre. Totes aquestes son stades examinades disponent ho lo 

senyor per dos frares menors dignes de fe, fahent diligent examinatio ab ella matexa e 

oiren totes aquestes coses que yo he scrites de la bocha de aquella rahonant ab ella de 

totes les dites coses per tal que pus certificats romanguessen de aquells.  

Foren encara examinades per lo Senyor en Jaume de Columperna e per Set frares 

menors famosos dels quals alguns son stats lectors en studis generals, altres inquisidors, 

altres guardians qui frares dignes de fe foren homens certes de gran modestia e per la 

gran divinal molt spirituals dels quals no m’han degu que reprhengues aquests dits de 

falsedat ans tots humilment los han en reverencia e carament los abracen.  

																																																								
35 Inconsistència amb la primera majúscula de ‘Senyor’: a vegades apareix en minúscula. 
36 Aquí hi ha una falta. Ha escrit una H i després ha fet baixar el segon palet perquè fos una J: ‘protehit’ 
esdevé ‘protejit’, indicant que és possible que en alguns casos, la ‘h’ i la ‘j’ fossin homòfones.  
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Mos maravell qual sevol qui aquest libell legira que an aquesta paraules dolces e 

plenes d’amor soven li eren dites, car tal manera de parlar en la sagrada scriptura se 

trobe segons ques mostre en los cantichs dels cantichs. Maiorment com a tascu ligent lo 

present libre clarament se demostre com la gracia divinal aquella conservave que no 

alenegas en elanio o superbia en neguna manera ans per aytals paraules tots temps 

romania37 pus humil.  

E com deya que algunes vegades ere levade en hun stament de illuminacio de alegria 

de amor, lo qual no creya may perdre yo axi entench aquesta paraula e les semblants, ço 

es asaber que la anima beneyta per la illuminatio divina es formada de nou en hun 

stament continuu de transformatio en lum infinit e mes que infinit hi en un sentiment lo 

qual may no haurie hagut en experiencia lo qual may no haurie hagut en experiencia lo 

qual iatsesia que sie continuu e no entrepausat en manera de acte, empero aquell matex 

acte pren creximents38 de novelles fervors e escalfaments e de tasts e saboraments. 

Romanent empero la dita illuminatio e sentiment tant com toque al acte hu e continuu e 

per aço se pot dir que aytals maneras e intencions de maiors fervors e dolços e 

illustracions e representacions es renovellada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
37 Aquesta frase no apareix al manuscrit 473, fet que sosté la tesis que el manuscrit 2019 no va ser copiat 
d’aquest.  
38 Nota al marge: “segons jo crech” (f. 9r) 
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2. Els primers vint passos de la beata Àngela en la seva via de penitència i 
perfeccionament espiritual. 

 
2.1. Introducció i primer pas. De com Àngela s’adona dels seus pecats i se 
n’avergonyeix 

 
 
La vida de sancta Angelica 

 

Aquest libra és partit en dues parts principals, car en la primera mostra en qual 

manera l’antaniment humanal és inluminat per gràcia de Jesu Christ. E la segona part 

demostra a qual guisa la volentat és alavada per diversas visions e inflamament d’amor 

del nostra car senyor e redemptor Jesu Christ.  

En la primera part posa XX passes o graus per los quals a gran aspau e per lonch 

aspay de temps la anima puga a conexer veritat de ver christianisma per illuminament 

da gràcia de Jesu Christ. Axí que en cascú grau o pas astà molt pesant e obràn. E puys 

muda’s per orda en altra grau si vol venir a perfeyt illumenament o a conexensa da vida 

aspiritual sagons ver christianisma.  

El primer pas o grau, sagons que dix Angelina, que ella trobava en si matexa, és 

alcuna conaxe[n]sa de sos peccats per la qual l’anima ha gran paor que no sia 

dampnada, e per ço plany nit e dia e suspira ab gran dolor pensàn e racordàn de un en un 

tots sos peccats e sos dafalliments. 

 
 

Io dix Angela de Fuligno anar a la via de penitencia passi deuiyt passos spirituals ans 

que conegues la imperfection de la mia vida.  

Est primerament comenci a cosiderar los meus peccats e aconsegui conaxença la mia 

anima hague molt gran pahor q no fos damnada en infern. E per açò fiu plant molt 

amargos.  

 

 

Yo dix Angela de fuligno anant a la via de penitencia passí dehuuyt passos spirituals 

abans que conegues la imperfectio de la mia vida. 

Primerament yo comenci a considerar los meus peccats e aconseguí conexença a la 

mia anima hague molt gran pahor que no fos dampnada en infern e per aço fiu plorant 

molt amargos. 
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 2.2. Segon pas. Com la vergonya li impedeix confessar els seus pecats 
 
 

Lo segon és vera confessió al qual no sent gens d’amor mas gran dolor e vergonya. 

On racompta en qual manera ella havia conbragat moltes vegades en pecat que per 

vergonya no confesava ben planerament ne declarave sos peccats. E per açò nit e dia la 

reprenia sa consiènsia. E una veguada ella preguà Deus carament a sant Francesch, en lo 

qual avia aspacial devoció, que trobàs alcum confesor qui ben conagués los pecats, al 

quals ella se pogues bé e conplidament confessar de tots sos pecats. E aquella nit 

aparech-li un frara ansià e dix-li : Sor, si abans haguesas Deus pregat no mi d’açò abans 

ho aguerat ahut. Car ço que tu demanes t’és atorgat.  

E jo dita Angelina gran matí ané al monastir de Sent Francesch e torné-me’n 

cuytosament, e al tornar a Sent Falicià jo atrobé un frara qui era capellà del bisba e per 

volentat de Jesu Christ confesé-, a ell conplidament e absolvé-m de tots mos pecats per 

actoritat del bisba. En aquest pas ancara no santí amor mas dolor e vergonya e amargor 

gran.  
 

 

Segonament yo comenci de haver vergonya meus peccats. E era tanta la vergonya, 

que per la gran vergonya no podia plenament a aquells confessar. Per que moltes 

vegades io confessada combregui, e ab los peccats prengui lo cors precios de Jesucrist. 

Per la qual cosa nit e dia me reprenia la mia consciencia. Per la qual cosa jo prengui lo 

benaventurat sanct Francesch quem [trobàs] gratia quis troba confessor y doneu e 

bastant lo qual bé conegués los meus peccats e al qual bé pogués confessar tots los meus 

peccats. E aquella nit apparech a mi hun prom39 veyll e dix a mi: “Germana si pus tost 

me haguesses pregat pus tost haguere fet ço que has demanat. Açò empero que demanes 

ia es fet.”  

Donchs demanats axi com anava a sanct Francesch trobí un frare pregant en sanct 

ffelicia lo qual era capella del bisbe e havia poder de aquest. E an tost fet lo sermo jo 

deliberí confessarme a ell. Donchs confessada plenament de tots los meus peccats fuy 

absolta. Empero en aquesta confessio no senti amor mas amargor, vergonya e dolor.  

 

Segonament yo comenci haver vergonya de mos peccats, e ere tanta la vergonya que 

per vergonya no podia plenament confessar aquests e per tal moltes vegades no 

																																																								
39 A 559 diu “frare vell”, al 175 i al 473 diu “prom”, potser és “prohom”? 
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confessada combregui e ab peccats prengui los cors precios de Jesucrist. Per que de dia 

e de nit era represa per la mia concienscia per la qual cosa yo pregué monsenyor Sent 

Ffrancesch quem em [trobàs] gracia que confessor y doneu e bastant qui be conegues 

los meus peccats e al qual be pogues confessar tots los meus peccats. E en aquella ni a 

mi hun prom vell e dix a mi: “germana si pus tost me haguesses preguat aço empero que 

em demanes ia es fet.  

Donchs de mati axi com anava a sent ffrancesch trobí hun frare pregador a sent 

felicia quin era capella del bisbe e havia lo poder de aquell e tantost fet lo sermo deliberí 

de confessar me a ell. Donchs confessada confessada40 plenament de tots los peccats fuy 

absolta. Empero en aquesta confessio no senti amor mas amargor verguonya e dolor. 

 
 

2.3. Tercer pas, en què Àngela sent dolor pels seus pecats, i cap consolació 

 

Lo terç pas és que fa volentorosament panitència e satisfació a Deu en totes aquellas 

maneras que pot ni sap, que res no li és dur ne aspra, mas que li plau sol que panitència 

puxa fer, jatsia ancara és en dolor.  
 

Tercerament per perseverave continuant en la satisfaccio  e penitencia a mi mia 

posada e encara mas era plena de dolor, sens alguna consolatio.  

 

Tercerament perseverava continuament en satisfacio e en la penitencia a mi 

imposada mas encara era plena de dolor sens deguna consolacio.  

 

 

2.4. Quart pas, on l’ànima reconeix la misericòrdia de Jesús i desitja fer 

penitència per expiar els seus pecats 

 

Lo quart pas o gran és que la ànima ragonex la gran misericòrdia de Jesu Christ, qui 

la ha treyta de peccat per què davia ésser comdampnada en infern e la ha vulguda 

amanar a penitènsia. E per açò car asi sa comensa a illuminar molt pus fortament plany 

e suspira per sos peccats que no fahia debans o dasiga da fer pus aspra panitènsia.  

 

																																																								
40 Repetit al text original 
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Quartament comensí a considerar e regonexer la divinal misericordia la qual havia 

atorgat a mi la gratia demunt dita, e havia treta ami de infern. E aci jo comencí de esser 

illuminada e llavores ma planyia mes em dolia que de primer, e cobeiave fer pentitencia 

pus aspiar que a no dich. 

 

Quartament comenci a considerar e reconexer la divinal misericordia qui a mi hai 

atorgada la damunt dita gratia em havia treta dinfern e aci comenci de ser illuminada e 

lavors me planyia mes em dolia mes que dabans e desigava fer pus stricta penitencia 

que aci no dich. 

 

2.5.  Cinquè pas, en què Àngela es lamenta per no trobar consolació pels 

seus pecats, i remarca que cada un d’aquests té una certa durada 

temporal  

 

Lo Ve pas és que conex si matex e per ço cor es ia un poch illuminada no troba an sy 

res de bé mas molts peccats e grans defalliments, e per ço condampna si matexa a Deu, 

car conex per cert e per veritat que és digna da ésser condampnada en infern. E ací leva 

amargós plant e continua dolor en son cor, qui’s damostra dafora que no’s pot celar. E 

davets saber que en cascum d’aquests pasos sta lonch temps la ànima que no pot passar 

pus avant. On gran piatat és e molt fort dolor da cor da ànima que tan greument e ab tan 

greu pena va que envès Deu, e tant de temps triga que no pot pasar pus avant. Bé se io 

da mi matexa que en cascus pas astaria molt e playa e no podia passar avant, mas avia 

alcuna consolació com pudia plànyer, suspirar e plorar.  

 

Cinquenament com fos axi illuminada e no vees en mi alguna cosa fins deffalliments, 

condemnava mi mateixa sabent e conaxent molt certament que jo ere digna de infern. E 

ací encara jo rebia plorat amargos. E entenats que en los passos damunt dits hi ha una 

spay de temps entre la un pas e laltre, empero tostemps yom planyia em dolia ab tristor, 

e mas anant no ere donat a mi. Jatsia açò alguna consolatio fos a mi grien podia planyer 

mas ere una consolatio amargosa.  

 

Cinquenament a mi axi fos illuminada e res en mi no ves sino defaliments 

condempnava a mi matexa sabent e conexent certament que era digna d’infern. E ací 
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encara rebia plor amargos. E entengats que en los passos damunt dits havia triga de 

temps entre hun e altre. Empero tots temps me planyia em dolia ab tristicia e res me anat 

no era donat, jatsia que fos alguna consolacio a mi com podia planyer mas era una 

consolacio amarga.  

 

2.6. Sisè pas, en el qual Àngela demana a totes les criatures i a la mare de 

Déu que intercedeixin en nom seu i demanin misericòrdia a Déu 

 

Lo Vie pas és un gran inluminament de gràcia del Sant Sperit per lo qual io 

clarament conaxia per veritat e per rahó dels meus peccats que havia offendut o fet 

despaguat no tan solament mon creador mas encara totes las suas creaturas per ell fetas 

e formades, el qual illuminament io ramenbrava tots mos peccats e’ls confessava a Deu 

en ma oració, e praguava totes las creaturas las quals jo vahia que havia ofendudes que 

no ma acusasen ab Deus, e lavòs io aorava ab gran ascalfament de foch de divinal amor 

per què preguava la mara de Jesu Christ e tots los altras sants que ells preguasen per mi 

Deus, qui es vera amor e caritat, que ell, qui tants bens ma havia donats, pus que io’m 

conaxia morta que’m degués fer viva. E sanblave-m que tots los sants e totes las 

creaturas haguesan da mi pietat gran. 
  

Sisenament seguís a mi axí continuant quem fons donada una illuminatio de gratia 

per la qual era demostrada a mi pregonament la conaxença de tots los meus peccats. E 

veya que per ço com jo havia offers lo meu creador havia offers totes les creatures per 

mi fetes. E pregonament en la mia me moria yo pensava tots los meus peccats, e en la 

confessio la qual fayhia donant lo meu senyor, semblant mateix me fahia. Emvocava 

tots los sants e la beneventurada Verge Maria41 que intrevenguessen per mi e pregassen 

lo misericordios senyor. Lo qual tants de bens a mi havia donat que hagues merce de mi. 

E per ço car me conexia morta en peccats me fes viua per la sua gratia vivificant me. E 

pregava totes les creatures les quals yo vehia que totes les havia offeses per tal com 

havia offes lo creador de aquelles, que nom acusassen davant de Deu. E paria a mi que 

totes les creatures haguessen de mi pietat e semblantments tots los sancts. E lavores era 

donat a mi ab gran foch de amor pregar deu mes que dabas ni/mi per la manera 

acustumada.  

																																																								
41 Escrit sense abreviació, a diferència del ms. 559 
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Sisenament seguí a mi axi continuant quem som donada una illuminacio de gracia 

per la qual ere a mi plenament demonstrada a mi pregonament la confessio de tots los 

meus peccats e deya que per tal com havia offes mon creador ja offes totes les creatures 

per mi fetes. E pregonament en la mia memoria yo pensava tots los meus peccats en la 

confessio que feya davant lo meu senyor semblant matex me feya. E invocava tots los 

sants e la beneventurada verge Maria que entretinguessen per mi preguessen lo 

misericordios senyor quin tants bens a mi havia donats que hagues merce de mi. E pus 

que conexia cer morta en peccat me fe viva vivificat me per la sua gracia. E pregava 

totes les creatures car totes a mos vegades les havia offeses per tal com havia offes lo 

creador que nom acusassen davant deu. E donavem vegares que totes les creatures 

haguessen de mi pietat, e tots los sants semblantment, e lavors erem donada gracia que 

ab gran foch de amor pregava que mes que no havia acustumat.  

 

2.7. Setè pas, en què Àngela contempla Jesucrist crucificat pels pecats dels 

homes, i sent gran pietat 

 

Lo VIIe pas o grau és que yo guordava an la creu e vahia mort lo meu Senyor Jesu 

Christ per mi a salvar, e avia gran conpassió d’él com lo vahia axí estar penjant en la 

creu mas no y trobava gran sabor encara. 
 

Setenament era donada a mi gratia special de guardar en la creu, en la qual ab los ulls 

del cor e del cors considerave Jesucrist mort per nosaltres. Mas aquesta visio e 

consideracio ere encara sens sabor jatsia hagues alli gran dolor42.   

Setenament ere a mi donada la gracia spiritual de guardar en la creu en la qual ab los 

hulls del cor, o del cors considerava Jesucrist mort per nosaltres mas aquesta visio e 

consideratio era encara sen sabor jatsia que hagues alí gran dolor. 

 

2.8. Vuitè pas, en què Àngela es despulla davant de la creu i promet castedat 

de tots els seus membres 

																																																								
42 Línia trencada que he reconstruït a partir del ms. 175 
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Lo VIIIe pas és que yo guordava la creu de Jesu Christ conaxia manifestament que io 

aytantes de veguades com avia peccat mortalment avia crucificat Jesu Christ. E lavors 

conaxia aptament tots mos peccats, mas io no podia conexer qual era major gràcia entra 

que’m havia treta de pecat e de la porta d’infern per vera penistènsia e confesió o que 

avia per mi presa mort e passió; mas an aquest grau avia tan gran anflamament d’amor 

que axí astant prop la creu aguí volantat que’m daspullàs de tot quant avia en aquest 

mon e tota nua offarí mi matexa a Jesu Christ, e ab gran tamor promís a Deu castadat de 

tots mos membras no li faria ascarn d’el ne ofendiment e aquí acusava tots mos 

membras d’açò que avian fet contra la volentat de Deu cascun per si, e clamava mercé a 

Jesu Christ que ell me donàs gràcia que io pogués servir castadat e honestat e puritat de 

tots los membras del meu cors e dels .V. senys corporals, car d’una altra part havia 

ramor de permetra e d’altra part foch divinal de amor me’n forçava e no y pudia als fer.   
 

Huytenament en lesguardament me fou donada maior conexensa per quina manera 

Jesucrist astat mort per los nostres peccats a lavores yo regoneguí tots los meus peccats 

amb molt gran dolor, e sentia que jo havia crucificat aquell. Mas no reconexia encara 

que la passio de Jesucrist fos tan gran beneffici o per quina manera me havia treta de 

peccats e convertida apenitencia e com ere mort per mi, e nou entenia axi pregonament 

com fiu en apres. Mas en aquesta conaxença de la Creu ere donat a mi tan gran foch de 

amor e de conpunctio que stant prop de la Creu me despulava de totes coses en lo 

proposit, e totam offeria a aquell. E iatsia aço fes ab temor, lavores empero li prometí de 

ferval perpetual castedat e no offendrel ab algu dels meus menbres, acusant tots los 

meus menbres de un en un de totes les coses passades. E pregame aquell que ell me 

fahes aquesta cosa demunt dita observar, ço es castedat, e de tots los senys meus haver 

custodia. Car de una part lo foch demunt dit me forçava e noy podia altra cosa fer.  

 

Huytenament en lo sguart de la Creu me fonth donada maior conexença en quina 

manera Jesucrist era mort per los nostros peccats. E lavors yo reconguí tots los meus 

peccats ab gran dolor e sentia com yo havia crucificat Jesucrist mas no conexia encara 

que la passio de Jesucrist fos tan gran benefici o enquina manera me havia redimit de 

peccats e convertit a penitencia, e com ere mort per mi e nou entenia axi pregonament 

com fiu en apres. Mas en aquesta conexença ere a mi donat tant de foch de amor e de 

conpuctio que stant prou la Creu me despulava de totes coses en proposit e totam 
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offeria43 a ell. E jatisa ab temor novs. Empero li prometí de tenir castedat perpetualment 

e que nol offendria en res ab deguns dels meus membres, acusant assenyaladament tots 

los meus menbres de les coses passades. E preguava a ell quem fes ço que dit es ço es 

fervor castedat em donas custodia e guardia de tots los meus senys corporals de una part 

aquell foch me forçave que noy podia altre [cosa] 44 fer. 

 

2.9. Novè pas, en què Déu indica a Àngela la via de la creu, i tota la seva 

família mor, causant-li gran consolació 

 

El VIIIIe pas io cercava e damenava a Deu qual era la carrera de la creu, ço és de la 

pasió de Jesu Christ per ço que io pogués astar continuament al peu de la creu car aqui 

és rafugi de tot peccador. E fo-m demostrada la via de la creu en aquesta manera, ço és, 

que’m fo inspirar dins al meu cor que si vullia a la creu de Jesu Christ anar, que io 

que’m daspullàs per amor da Jesu Christ da tres coses que havia. La primera és que io 

de bon cor e de pura volentat perdonàs a tots aquells qui havien feyt mal ni dit ni tractat; 

la segona que lunyàs e que dasemparàs amics e parents e marit e infans e a mi matexa 

per amor de Jesu Christ. E la tersa que tot quant io havia ço és dinés, possacions, el cors 

e la ànima tot ho donàs a Deu, qui tant de bé ma havia fet. E puys que anàs per via 

aspinosa, ço és, de greus e forts tribulacions ; per què encontinent lexé manjàs delicats e 

draps preciosos, jatsia que encara era a mi gran vergonya e greu pena de fer aquestes 

cosas asanyalades a vista da les gens, per ço car no santia gens d’amor ancara, e quant 

hom ma dasonrava o alcuna onta ma fahia o dan, molta ma dasplaya en mon cor, mas 

sofraia-ho pasientment axí con podia per amor de Jesu Christ, que no me’n venjava de 

feyt ne de paraula. En aquell temps per volentat de Deu passà d’esta vida madona mara, 

la qual ma enbarguava fort el servici de Deu. E aprés morí mon marit e tots mos fils en 

aprés. E per ço jo havia ia de menyspresar totes cosas e per açò preguat Deu que 

morisen, aguí gran consolació de la lur mort. E pensave’m que pus Deus m’avia feta 

esta gràcia, lo meu cor seria tostemps per vera caritat e amor.  

 

Novenament ere donat a mi desig de sercar qual era la via de la Creu, per ço que 

pogues star al peu de la Creu etrobar reffugi al qual recorren tots los peccadors. E fuy 

																																																								
43 Ídem 
44 Paraula absent afegida a partir del ms. 473. Casos així i viceversa (del ms. 2019 al 473) a partir d’ara 
seran marcats entre claudàtors.  
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illuminada e illustrada, e fon-me mostrada la Via de la Creu en aquesta manera. Car fuy 

inspirada que si jo volia anar a la Creu que yom despullas, per ço que jo fos mes leugera 

e francha e de liura e en axí iria a la Creu. Ço es que perdonas a tots aquells quim 

haguessen offesa, E quem despullas de totes les coses terrenals, e de tots los homens e 

fembres e de tots los amichs e parents, e de tots los altres, e de la ma possessio, e de mi 

matexa e lo meu Cor donas Jesucrist lo qual tants de bens demunt dits havia fet a mi e 

anas per la via spinosa ço es de tribulatio.   

E lavors comenci a iaquir los draps millors e les vestidures e de les viandes 

dellicades e dels draps del cap semblatment. Mas era a mi encara assats vergonyosa 

cosa e de gran pena per tal com no sentia encara molt de la amor de deu e era ab mon 

marit. Perque amargosa cosa era a mi quant a mi era dita alguna injuria om era feta 

empero sostemala pati entment segons jo podia. E sont fet per voluntat de deu que en 

aquell temps mori ma mare la qual era a mi gran em patix en la via de deu, e 

senblantment mori mon marit e tots los meus fills en breu temps. E per tant com havia 

començada la demunt dita via. Aço deu esser entes sanament car no podia pregar per la 

mort de aquells mas per son deliurament e libertat del servir de deu. E havia pregat 

nostre sentor que ell me desempatras de aquells gran consolatio reebi de la mort de 

aquells iatsia quen hagues alguna compassio. Cogiti empoque daqui anant pusque deu 

me havia feta la dita gratia que lo meu cor tostemps fos en lo cor de deu e en la voluntat 

de aquell e la voluntat de deu e lo cor de aquell en lo meu cor. 

 

Nouenament ere a mi donat desig de cerquar quina ere la via de la Creu que pogues 

star als peus de la creu, e trobar refugi als45 qual recorren tots los peccadors. E fuy 

illuminada e fonch a mi mostrada la via de la Creu, en aquesta manera. Ffonch me spirat 

que si volia a la via de la creu que yo despullas mi matexa per tal que fos pus leugera46 e 

franqua e que axi anas a la creu. Ço es asaber que perdonas a tots aquells qui mavien 

offesa e quem despullas de totes les coses terrenals e de tots los homens e fembres e de 

tots los amichs e parents e de tots altres e de la mia possessio e de mi matexa e que 

donas lo meu cos a Jesucrist qui tant de be me havia fet e que anas per la via spinosa, ço 

es per la via de la tribulatio. 

																																																								
45 (sic). Hauria de ser “al qual recorren”, ja que el subjecte és “refugi.” 
46 Mà que assenyala la paraula ‘leugera’, al marge inferior del foli 4v 
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E lavores yo comenci de iaquir los draps millors e les vestidures e les viandes 

delicades e dels draps del cap axi matex, mas era a mi encara assats cosa vergonyosa e 

de gran pena per tal com no sentia encara molt dela amor de deu e era ab mon marit. On 

e cosa cosa amarga era a mi que algu me digues alguna injuria o lam feya empero yo la 

sostenia axi com podia. E fon fet per voluntat de deu e semblantment mori mon marit e 

tots los meus fills en breu temps. E per tant com havia comentada la damunt dita via e 

havia pregat lo Senyor que ell me desemparas de aquells gran consolació rebí de la mort 

de aquells iatsia quen hagues alguna compassio. Cogiti empero que daquinavant que 

puys que deus me havia feta la dita gracia que lo meu cor fos tots temps en lo cor deu e 

en la voluntat de aquell e la voluntat de deu e lo cor de aquell en lo meu cor. 

 

2.10. Desè pas, en què Jesucrist s’apareix a Àngela mentre aquesta dorm o 

vetlla, i ella contempla les seves ferides i plora 

 

El Xe pas o grau jo pragava carament Deus que’m donàs a conéxer qual cosa poria 

fer que fos pus plasent a Jesu Christ, e ell per sa pietat aparech-ma moltes vaguades en 

durment e en vallant panjant en lo turment de la creu. E deye-m que racordàs en las sues 

plagues e turment e mostrave’m molt maravellosament cascun turment e plagua que 

havia sofert per mi. E puys ell ma daya, “qual cosa porias tu fer per mi que bastàs a retra 

guordó d’açò que io he fet per tu”. Axí matex ma aparech Jesu Christ moltas vaguades 

en vatlant, mas plus plasement que en durment, e tote via ma apararía molt fortment 

penjant, ço és turmentat e cruelment ahonrat. E mostrave’m totes las penas que havia 

sofertas dels peus entro al cap ; e spacialment jo vahia que li havia palada la barba e les 

celles del cap e mostrave-m tots los colps que avia presos dién que totes aquestes cosas 

havia sofertas per amor de mi. E a mi era-m vigaras que’m menbrasen tots los meus 

peccats per los quals jo ara da fresch avia Jesu Christ axí nafrat, e per açò io havia molt 

maior dolor e vergonya da mos peccats que null temps més no havia aúda tan gran dolor 

e vergonya. E Jesu Christ no’m deya res als sino açò: “Qual cosa pots tu fer per mi que 

bast açò que io he fet per tu a rembra e a salvar”. E lavors io plorava tan agrament que 

las làgramas ma cramaven tota la cara. E per açò quant io fuy ben sadolla de plorar lavé-

m la cara ab aygua ben freda, que hom no’m conagués la cramadura de las làgramas. 

 

Decenament com yo demanas a deu quina cosa podia fer per la qual a ell pogues mes 

plaure, ell per la sua pietat apparegue ami moltas vegades dormint e vetlant crucificat en 
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la creu, e deya a mi que io guardas en les sues plagues, e en manera molt maravellosa 

mostrave a mi per quina manera tot allo havia sostengut per mi. E aço me sdenech 

moltes vegades. E quant de mostrava ami totes les coses singularment e distincta les 

quals havia sostingudes Jesucrist deya a mi . “Que donchs pots tu fer per mi que abast 

ey sia sufficient.” Semblantment47 apparegue a mi vetlant moltes vegades mas empero 

pus plasentment que en dormint Jatsia aço que en tostemps apparegues a mi molt 

passionat e doloros. E mostrave ami les penes del cap e de les celles e de la barba com 

los havien tot pelat, e los cabells per força arrencats. E comptave totes los patiments 

demostrant aquells en los seu loch axi com los havia sostengudes: “Totes aquestes coses 

he sostingudes per tu” 

E lavores eren reduyts maravellosament a la mia memoria tots los meus peccats. E 

ere mostrat a mi que per aquells meus peccats jo altra vegada havia nafrat e plagat 

Jesucrist e quen devia haver gran dolor. E lavores havia maior dolor dels meus peccats 

que null temps havia hauda. E per sembat manera mostrant a mi la passio deya: “Que 

pots fer per mi que basti”. E lavores plorava molt e lagremeiava axí ardent mentre que 

les lagremes cremaven la meva cara perque convema posar mia aygua freda per a 

refredar. 

  

Desenament com yo damanas a deu que una cosa podia yo fer per la qual [molt] 

pogues plaure ell per la sua pietat apparech a mi moltes vegades dormir e vetllant 

crucificat en la creu e deya a mi que yo guardas en les sues plagues e en mana molt 

maravellosa monstrava a mi com totes les coses havia sostengudes per un e aço me 

esdevench moltes vegades. E quant monstrava a mi totes les coses singularment e 

assenyaladament deya que per mi hauria sostengudes deya a mi. Que donch pots tu fer 

per mi que baste. Semblantment apparech a mi vetllant mes empero platable que 

dormint iatsesia que tots temps me apparegues48 molt penat e doloros e mostrava a mi 

les penes del cap e de les celles e de la barba com foy havien tot pelat e los cabells per 

força arrencats e contava tots los batiments assignat aquells en fos lochs axi com los 

havia sostenguts e denya a mi tot aço per tu ho he sostengut.  

E lavors eren reduits a memoria tots los meus peccats molt maravelosamen. E eram 

demostrat que per aquells meus peccats yo altra vegada havia plagat Jesucrist e quen 
																																																								
47 Creu sobre un turó amb tres Claus (simbolitzant la crucifixió de Jesús). Es troba al marge inferior (f. 
14). 
48 Mà dibuixada que assenyala “apparegues” (f.5v). 
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devia haver gracia e dolor. E lavors havia maior dolor dels meus peccats que mau no 

havia haguda. Semblantment monstrant a mi la sua passio deya “que pots fer tu per mi 

que baste. E lavors yo plorava molt lagrameiava axi ardentment que les lagremes 

cremaven la mia cara per quem convenia de plorar49 hi aygua freda per refredar. 

 

2.11. Onzè pas, en què Àngela comença a fer penitència de manera molt 

estricta 

 

El XIe pas o grau jo ab gran devoció comensé a fer molt pus aspra penitènsia que 

d’abans, la qual no és ací ascrita per ço cor és tan difícil e dura que sobrapuja tot 

humanal poder sagons que io he vist an ella e conagut per esperiènsia.  

 

Onzenament per les coses demunt dites mogui mi matexa afer penitencia mes 

asprament que no cove de dir ho aci, e imaginava em esforçaria de fer aquella. E com 

fos vist a mi que no pogues fer la penitencia sufficientment ables coses del mon, deliberi 

de tot en tot iaquir totes coses per ço que pogues fer la penitencia e ver a la Creu: axí 

com a mi per deu era stat inspirat.  

Mas la dita deliberatio son a mi per deu donada meravellosament per gracia per 

aquesta manera. Com jo desijas fort ardenment esser feta pobre e cogitas soven ab gran 

zel que no morís ans que fos feta pobre e per lo contrari fos impugnada de moltes 

temptacions, ço es assaber que era ioue perque acaptar podia ami esser perill e 

vergonya.  

Ultra aço la cogitatio me deya que si jo feya aço convenia a mi de morir de fam, de 

fret e de nuditat. E aço encara me ere per tots desaconsellat. Empero a la perfi 

mitjançant la miseriordia de nostre senyor de deu, vengue amb una gran illuminatio en 

lo meu cor, ab la qual illuminatio vench a mi una malaltia, la qual illuminatio lavores no 

perdi mi la crech podre per null [temps].  

E dispongui e deliberi que sim convengues a morir de fam e de n/miditat e de 

vergonya pusque a deu plahia o plaureli podia per nenguna manera per les dites coses 

aquestes no iaquiria, encara que fos certa que tots los mals demun dits me 

																																																								
49 Escrit ‘polar’, probablement per un error de copiar. 
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sdevenguessen, encara si tots los mals damunt dits me esdevenen, jo volenterosament 

volia morir per deu. E lavores vertaderament deliberi ço que dites.  

 

Onzenament per les coses damunt dites mogui a mi matexa a fer penitencia molt 

maior que aci nos conve de dir. Em imaginava em esforçava de fer aquella, e a mi com 

fos vejares que ab les coses del setgle yo la pogues fer suficientment deliberi de tot en 

tot iaquin totes les coses per tal que pogues fer penitensia e venir a la creu axi com per 

deu a mi era stat inspirat. E la damunt dita deliberatio fon a mi per deus donada per 

gratia maravellosament en aquesta manera. 

Com yo desigas fort ardenment cer feyta pobra e cogitas sovent ab molt zel que no 

moris abans que no fos pobra e per lo contrari fos impugnada de moltes temptations ço 

es a saber que era jove e que acaptar podia cer a mi perillos i vergonyos. Encara me 

deya la cogitatio que si axi feya convenia a mi morir de fred, de fam e de nuetat e tots 

m[e] desconsellave.  

Mas havent deus merce de mi vench a mi una gran illuminatio en lo meu cor ab la 

qual vench a mi una malaltia la qual lavors no podia ni la crech iamay perdre, e 

daspongui e deliberi que sim convengues de morir de fam e de nuetat o de vergonya 

puys que a deu playa o plaure li podia en deguna manera per aquestas coses nou iaquiria 

encara que fos certa que tots los mals damunt dits me deguessen esdevenir. 

Car que tots los mals damunt dits me esdevenguessen volenterosament moriria per 

deu e la e lavors verdaderament deliberi ço que dit es.  

 
2.12. Dotzè pas, en què Àngela expressa el seu desig per fer major 

penitència, però diversos dubtes i pors la frenen 

 

En lo XII pas, per ço con no era sanblant que io pogués fer suficient penitènsia, io’m 

pansé que da tot en tot ranunciàs al setgle, e dasijava fort perfeta pobretat d’asparit. E 

per ço que y pogués vanir havia gran paor que no morís ans que agués donat tot quant io 

havia per amor de Deu. Mas d’altra part era tamptada que no ho donàs per .IIII. rahons. 

E la primera era per ço car tuyt m’o dasoconsallaven que no u fes per res, que gran 

oradura seria. La segona car havia raguart que no morís de fam o de fret, maiorment que 

io era jova e sens gran perill e vergonya no podia acaptar ne manjar per las portas. La 

tersa per tal com lo damoni m’o anbargava aytant com pudia. 
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La quarta com los fraras qui eran mos confassós e mos consellers, los quals io no 

gosava dasobeyr m’o vadaven dal tot aspresament que io no’m desisqués da so qu’avia. 

E una veguada mentra jo astava en aquest dupta per la gran misericòrdia de Jesu Christ 

vench-ma una gran inluminació e fermatat dins el meu cor, la qual cosa io no asper 

jamés a perdra, per la qual io posé en mon cor fermament que pus sabia que a Deu podia 

ésser plasent per res que me’n pogués asdavanir io no’m astigués per null hom de donar 

tot quant avia per Deus. E fiu compte que si Deus vullia sofarir que io morís de fam o da 

fret, que ab gran alegria vullia morir per amor d’ell, axí com ell per mi.  

 

Dozenament, apres daço jo pregui la benaventurada mara de Jesucrist e Sant Johan 

evengelista per la dolor la qual ells sostengueren que ells me recaptassen cert senyal per 

lo qual pogues tostemps haver en memoria la passio de Jesucrist.  

 

Dozenament en apres de aço preguí la benaventurada mare de Jesucrist e Sent Johan 

evangelista per la dolor que ells sostengueren que ells adquirissen a mi cert senyal ab lo 

qual pogues tots temps haver en memoria la passio de Jesucrist. 

 

2.13. Tretzè pas,  en què el cor de Jesucrist és mostrat a Àngela en un 

somni 

 

El XIIIe pas comensé de antrar en pensament de la pasió de Jesu Christ per meditació 

da dolor de la sua mara e de sent Johan evangelista. E pregava ells abdosos que’m 

donassen cert senyal per lo qual io contínuament pogués ésser ramembrant de la passió 

de Jesu Christ. E al damig io’m adormí e viu en sompnis lo cors de Jesu Christ lansayat. 

E dix-ma: “En aquest cors no y ha monsónaga mas totes cosas són en ell vertaderas”, e 

creu que açò na asdavench per ço cor ma havia fet scarn de un frara.  

 

Trezenament jo perseverant en aquesta oratio damunt dita de desig me esdevench un 

somni en lo qual so mostrat a mi lo Cor de Jesucrist e fou dit a mi. En aquest cor noy ha 

fasia mas totes les coses hi son veres, e aço mes vijares quem esdevengues per ço com 

ja havia fet quaix truffes e es carn de un predicador.  
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Tretzenament a mi perseverant en aquesta oracio damunt dita e desitg esdevench a 

mi un sopmni en lo qual fonch monstrat lo cor de Jesucrist e son me dit. En aquest cor 

noy ha falsia mas totes les coses hi son veres e aço me vegares quem esdevengues per 

tal com yo feya quax trufa de un predicador.  

 

 

2.14. Catorzè pas, en què Àngela besa i beu sang de les ferides de Jesucrist 

 

El XIIIIe pas mentra io astava en oració en vatlant, io viu Jesu Christ panjat en la 

creu molt pus clarament que no havie fet d’abans, ço és que’m donà maior conaxensa da 

si matex. E la donchs apallà-m e dix-ma que io que posàs la mia boqua en la nafra del 

seu costat dret, e fo a mi vijaras que io hagués de la sanch que axia fresca del seu costat 

e per virtut d’aquell bauratge de la sanch de Jesu Christ fos purificada e mudada de tots 

mos peccats. E comensé de aver gran goig en mon cor, jatsia que per pensament de la 

passió agués gran tristor. E jo pregava carament Jesu Christ que fahés ascampar per ell 

tota la mia sanch, axí com ell havia ascampada la seva per mi. E dasijava fort que per 

amor d’él tots los meus membres sofarisan pus vil mort que aquella de Jesu Christ. E 

pensave-m e desigava molt que si fer sa podia sens peccat volguera trobar .i. homa 

qui’m housiés per amor de Jesu Christ, no pas en creu, car non son digna, mas en una 

riba o en qualqua altra cosa vil. E per ço car jo no era digna da pendra aytal mort com 

los sans, vullia major e pus vill e pus longua mort. E no podia trobar tan vill mort com 

la mia ànima desijava, ans avia gran dolor com no podia pensar qual manera de mort 

poria io alegir que no fos semblant a la mort dels altres sants, per ço car non era digna, 

mas que fos molt pus vil.  

 

Quatorzenament apresament una vegada mentre jo stave en oratio Jesucrist fe moltes 

a mi vetlant perque clarament e dona a mi maior conaxença de si mateix e lavores apella 

a mi e dix-me “que yo posas la mia boca en la plaga del seu costat.” E erem vijares que 

jo begues la sanch de aquell exnt frescha del costat de aquell. E erem donat entendre 

que en aquella seria mundada e deneiada. E aci comenci de haver gran consolatio, jatsia 

que per la consideratio de la passio hagues tristor. E prenguí lo senyor quem fes 

scampar tota la mia sanch per la sua amor axi com ell havia fet per mi. E que tots los 

meus menbres sofferissen affictio e mort pus vil e pus cruel que la sua. E pensava e 

desijave trovat quim matas pus que aço sofferis per ha sua fe o per amor s[eu]. E entenia 
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que no ere digna de morir azi com los sancts martirs foren morts, mas desijave quem fes 

morir molt pus vilment, e a pus letia e pus cruel epus es fera mort, e no podia pensar tan 

vil mort com jo desijave e que per totes coses fos desemblant de la mort dels sancts per 

que yom reputave de en tot indigna de la mort de aquells.  

 

Quatorzenament en apres una vegada mentre que yo stava en oracio Jesucrist se 

mostrava a mi vetllant pus clarament e dona a mi maior conexença de si matex e lavors 

appella a mi e dix me que yo posas la mia bocha en la plaga del seu costat e eram 

vigares que yo vegues la sanch de aquell exint fresqua del seu costat eram donat a 

entendre que en allo sia mudada e denegada aci comencí de haver gran consolacio jatsia 

que per consideratio de la passio hagues tristiria. E pregui a lo senyor que fes tota la mia 

sanch estampar e vessar per la sua amor axi com ell havia fet per mi. E que tots los 

meus menbres soferisse afliccio e mort pus vil e pus cruel que la sua e cogitava e 

desijava quim matas empero que aço soferis per la sua fe o per la sua amor e entenia que 

no era digna de morir aixi com foren morts los sants martirs mas desigava quem fes 

morir molt pus vilment e ab pus longa e pus cruel mort, e no podia cogitar axi vil mort 

com yo desigava. E que endeguna cosa nos fos semblant a la morts dels Sants com 

reputava a mi cert molt indigna de morir dela lur mort.  

 

2.15. Quinzè pas, en què Àngela manifesta el desig de desprendre’s de tots 

els seus béns i seguir fent penitència  

 

Ell XVe pas que jo fet me mon pensament en la dolor que la mara de Jesu Christ e 

sent Johan evangelista sofarien al peu de la creu. E donà-m Deu per prechs d’éls a 

entendra que ells eran astats molt més que màrtirs per la gran compasió e dolor que 

sofarien per la passió de Jesu Christ que vaheran en aquella hora, jo posé en mon cor 

que de tot en tot que’m daspropiàs da totes coses mundanals, axí que, si no podia donar 

als pobras so que avia, almenys que laxàs e dassenparàs tot, per ço com no’m era 

samblant que pogués naguna cosa rasarvar sens ofensa e sens dasplaer de Jesu Christ, 

qui fo per mi pobra d’aspirit, mas encara la mia ànima havia amarguor de sos peccats e 

no sabia si las cosas que yo fahia era plaséns a Deu Jesu Christ mas cridava ab molt 

amargós plant dihent : Senyor, si yo son dampnada encara vull fer panitènsia, e pobra 

ésser e servir a tu nit e dia aytant com biva.  
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Quinzenament apres yom firmave en sanct Joan e en la verge mare de deu tenint 

aquells en memoria e cogitant e pregant los per la dolor la qual en la passio de nostre 

senyor sostengueren quem volguessen recaptar gratia que tots temps sentis la dolor de la 

passio de Jesucrist o almenys la dolor de aquests, e ells adquiriren e impetaren me  a 

aquesta gratia. E tanta men dona una vegada sanct Johan que aquella dolor font deles 

maiors que iames sentis. E erem donat a entendre que sanct ioan tanta de dolor havia 

sostenguda de la passio e de la mort de Jesucrist, e de la dolor de la mare de Jesucrist 

que estimave e estim aquell esser mes que martir. E lavores fon donat a mi desig 

despullarme de tota ma voluntat. E iatsia que fos impugnada molt per lo demon e tots 

temps me temtas que aço no fahes em fos vedat per los frares menors e per tots aquells 

dels quals me convenia pendre concell, empero per nenguna manera som poguiabs tenir 

per tots los males, e los bens que ami poguessen sdevener o esser fets que no donas tots 

los meus bens a pobres, e si aço fer no pogues alguna cosa retenir sens gran offensa de 

aquell lo qual me havia axi illuminada.  

Empero encara era en amargor per los peccats e no sabia si les coses les quals faya 

eren plasents a deu, mas ab gran plant cridava dient: “Senyor e si demnada so empero 

encara fare penitencia e despullar me de totes coses e seruire a tu. E com encara fos en 

amargor per los peccats e no sentís encara alguna dolçor divinal fuy mudada de aquest 

estament per aquesta manera.  

 

Quinzenament en apres me fiava en Sent Johan en la Verge Maria mare de deu tenint 

los en memoria e cogitant e pregant a ells per la dolor que en la passio del Senyor 

sostenguere quem aconseguissen gracia que tots temps sentis dolos de la passio de 

Jesucrist, o almenys la dolor de aquells e ells adquiriren e empetraren me aquesta gracia 

en tanta men dona una vegada mon senyor sent johan que son aquella dolor de les 

maiors que may sentís. E eram donat a entendre que Sent Johan tanta dolor havia 

sostenguda de la passio e de la mort de Jesucrist e de la dolor de la mare de Jesucrist per 

que estimava e estimi50 que ell es mes que martir. E lavors fou donat a mi desitg de 

despullar me ab tota voluntat. E jatsia que fos impugnada molt per lo demoni e tots 

																																																								
50 Mà que apunta a “va” de estimava i diu: “sent Johan és més que màrtir” (f. 7r) 
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temps me temptas51 que aço no fes em fos vedat per frares menors per tots aquells dels 

quals me convenia pendre consell empero endeguna ma manera52 nom poguera abstenir 

per tots los mals e los vens quem poguessen cer fets que tots los meus bens no donas a 

pobres e si aço fer no pogues que almenys de tot en tot jaquiria totes coses cor nom era 

vegares que pogues alguna cosa retenir, sens gran offensa de aquell qui axi me havia 

illuminada.  

Empero encara era en amargor per los peccats e no sabia si les coses que feya eren 

plasents a deu mas ab molt plant cridava dient Senyor e si dampnada son no resmenys 

fare penitencia e despular me de totes coses e servire a tu. E com entrva fos en amargor 

per los peccats e no sentis encara deguna dolçor divinal fuy mudada de aquest stament 

en aquesta manera. 
 
 

2.16. Setzè pas, en què Àngela tasta la dolçor divina i obté consolació 

 

El XVIe pas jo santí un patir de dolçor divinal en aquesta manera. Una vaguada jo 

era anada a l’esgleya e havia preguat Deus que’m fahés alguna gràcia especial, e Deus 

posà en la mia boca la oració del Pater noster ab tant clar enteniment da divinal bondat e 

de la mia viltat que quescuna paraula del Pater noster entania clarament en lo cor què 

vullia dir axí com la pronunciava ab la boca e aspau, e jatsia que jo ploràs d’una part per 

la mia viltat e per los meus dafalliments los quals vahia en la oració tots, empero d’altra 

part havia gran consolació per ço com un poch tastava de la dolçor divinal, car aquí 

conaxia la bondat divinal que no fahia en res als que vehés ne oys. E per ço car al dit 

Pater noster conaxia tots mos peccats e mos dafalliments los quals vahia en la oració 

tots, empero d’altra part havia gran consolació per ço com un poch tastava de la dolçor 

divinal, car aquí conaxia la bondat divinal que no fahia en res als que vehés ne oys. E 

per ço car al dit Pater noster conaxia tots mos peccats e mos dafalliments havia tan gran 

vergonya que apenas guosava lavar los hulls, comanè-m a madona sancta Maria53 

que’m empatras perdó de mos peccats. 

 

Setzenament apres vengui una vegada a la esglesia pregat nostre senyor que fes a mi 

alguna gratia. E mentre que orave e debia lo pater noster en lo meu cor ab tan gran clar 

																																																								
51 Entre la segona i la tercera línia de la pàgina hi ha escrit: “ verdadera amor no cal haver mesura” (f. 7r) 
52 Repetit al manuscrit 
53 M(aria) 



	 77 

enteniment dela divinal bonesa e de la mia indignitat que nou podia exprimir mas 

cascunes de les paraules eren a mi expostes e declarades dins lo meu cor. E deya ab gran 

spant e contricio e conpunctio axi que iatsia que de una paor ploras per raho dels meus 

peccats e la mia insuficiencia la qual alli coneixia empero gran consolatio prengui. E 

comenci a tastar alguna dolçor per tal com en lo dit pater noster conexia millor la bondat 

divinal que en altra cosa e encara ho trop alli millor. E de tot cert en lo dit pater noster a 

mi foren [revelats] los meus peccats e los mies54 indignitats e so comensi entant esser 

vergonyosa que no gosava lavar los ulls meus als cels de al crucifix ne a altra cosa. Mas 

iom recomani a la verge Maria quem impetras gratia e perdo dels peccats. E encara era 

en amargor per los meus peccats. O peccadors e ab quanta fexuguesa va la anima a la 

penitencia axi te forts grillons en los peus e asi ha mals avidadors hoc encara 

empatxadors ço es lo mon la carn e lo dimoni. E sapiats per cert que encascun dels 

demun dits passos he trigat per bon temps ans quem pogues moure al altre pas. Mas en 

alguns passos mes stat e en altres menys.  

 

Sezenament en apres una vegada veguí a la esglesia una vegada pregant lo Senyor 

que fes a mi alguna gracia de mentre que orava e deya lo pare nostre en lo meu cor ab 

tant clar enteniment de la divinal bonesa e de la mia indignitat que nou poria explicar. E 

cascunes de les paraules eren a mi expostes e declarades dins lo meu cor e deya aquell 

ab gran triga e contricio e compucio axi que iatsia que de una paor ploras per los meus 

peccats e la mia indifinitat55 la qual aqui coneixia empero hagut gran consolatio e 

comenci a tasta que a com dolçor per tal com en lo dit pater noster mils coneixia la 

bondat divinal que endenguna altra cosa encara ali o trob millor. O peccadors hi ab 

quanta fexuguesa va la anima a la penitencia axi te forts grillons en los peus e axi ha 

mals aiudadors mas mils diriem empazadors ço es lo mon e la carn e lo demoni. E 

sapiars per cert que encascun dels damunt pasos stiguí per bon temps ans que pogue 

moure al altre pas mas en alguns passos stigui molt en altres molts poch.  

 

 

 

																																																								
54 [sic] 
55 Al marge d’aquest paràgraf: “No contra los enbarge de la penitencia” (f. 8r) 
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2.17. Dissetè pas, en què Àngela sent la gràcia de la verge Maria i obté 

gran consolació 

 

El XVIIe pas a mi fou demostrat que la verge Maria ma avia recaptada altra fe que 

no havia d’abans, so és pus ferma e mallor, car entro aquell dia la mia fe morta era en 

comparació e las làgramas que avia gitades totas quaix n’eran axides per força, mas 

puys ploré pus fortment la passió de Jesu Christ e de la sua mara. E d’aquella hora avant 

per molt de bé que fahés si m’era vigares que fos poch fort, e havia voltat de fer molt 

maior panitènsia e per aço encloya en la passió de Jesus Christ, car avia speransa que 

ella ma daliuraria.  

E açí comensé da haver consolació en sompnis que fahia bells e delitables et molt 

pus plasens, e dolçor gran avia en la mia ànima mentra vatllava e dormia pansant da 

Deu masclada ab amargó gran.  

 

Visió 

 

Entra las altras visions una vaguada mentra jo era al càrser en lo qual m’era anclosa 

per rahó de la coresma major jo’m pensava molt en una paraula del avangeli, la qual era 

de gran humilitat e de subirana amor e jo desijava vaer aquella paraula del misal qui 

astava da costà, mas per tamor da presumptió no guosava tocar lo libra ne obrir ab mes 

mans. Endamig jo m’adormí e encontinent vench una visió que dix del entaniment de 

les pístolas és cosa tan delitabla que hom que bé las antenés exoblidaria totes cosas 

mundanals. E feu m’o asprovar que quant jo entís la pístola, tan gran dalit et tan gran 

pler trobé als divinals sacrets que aquí eran a mi ravelats que no’m menbrava de res als 

que fos al mon. E dix-ma aquell qui’m manava que’l antaniment del evangeli era encara 

tant més delitabla, que hom qui bé l’entenés axoblidaria no tan solament las cosas 

mundanales ans ancara per sobra de dolçor axoblidaria si matex, so és que subrapujaria 

tot humenal sen e entaniment per sobirana contemplació. E ancara menà a mi pus alt per 

asprovar açò. E quant antís las paraulas de Jesu Christ, qui són en los evangelis scrites 

per sobras da pler e da dalit no’m sabia hon ma era ans mi matexa e totes altras cosas 

del mon eran axoblidades. E jo pregava lo que jamés no’m partís de aquell locj e raspòs-

ma aquell qui ma manava que açò no’s podia fer ancara e ratornà-m al carsa, e desperté-

m e obrí los ulls e santie molt gran alagria da las cosas que havia vistas, mas dolie-m 

molt con tantost las avia perdudes e quant m’i pens encara hi trop molt gran pler e dalit 
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d’aquella hora avant romàs al meu cor tanta da claradat d’entaniment e fermatat de fe e 

asclafament  d’amor divinal que dich vos per cert fermament que aquells qui preycan la 

paraula de Jesu Christ res no’n dien ne poden donar a sentir del dalit de Deu, ni els no 

sentan res ne antenen saguons que aquel dix qui’m menà en la visió, car si u sentien ni 

porien res dir per sobras de amor.  

 

Desetenament, apres de aquestes coses es stat demostrat a mi que la verge Maria me 

havia [impartida] gratia la qual ha donat a mi altra fe maior que la fe humanal. Car erem 

vijares que fins on aquell temps fos stada la mia fe quaix morta en comparatio de 

aquella la qual me impetra. E erem vijare que les làgrimes les quals abans havia haudes 

fossen quaix per força en comparatio de aquelles les quals apres he haudes. Apres 

encara hagui gran compassio de la passio de Jesucrist e de la dolor de la sua mare ab 

maior efficatia e sentiment que dabans. E lavores tot ço que sabia ques vulla que fes me 

ere vijares que fos poch a havia voluntat de fer maior a penitencia. E lavores tan que lo 

meu cor en la passio de Jesucrist e son me dada sperança que en aquella podia esser 

donada consolatio e dolçor de deu dins en lo cor e defora en lo cors continuament 

vetlant e dormint. Mas per tal com encara non sentia cert[es]a encara hi havia mesclada 

amargor ne reposava lo meu cor mas desijave de deu haver altres coses.  

 

Sesetenament apres e aquests56 

Apres me fonch demostrat que la verge gloriosa maria me havia [impartida] gracia 

quem havia donada altra fe maior que la fe divinal car eram veiares que entro en aquells 

temps la mia fe fos stada quax morta en comparacio de aquella quem empetra. E eram 

veiares que lagremes que dabas havia haguides foren quax per forta comparacio de 

aquells que despuys hagui. E en apres hagui gran dolor de la passio de Jesucrist e de la 

dolor de la sua mare ab maior efficatia o sentiment que dabans e lavors tot ço que feya 

que vulla que fes me era veiares que fes poch e havia voluntat de fer maior penitencia e 

lavors encloguí lo meu cor en la passio de Jesucrist e fonch me donada sperança en 

aquella seria deliura[da]. E aci comenci de haver consolacions per sompnis e havia fort 

vells sompnis e eram donada consolacio en aquells. E començá a cer donada consolacio 

e dolçor de deu dins en lo cor e de fora en lo cors continuament vetllant e dormint mas 

																																																								
56 Així a l’original. 
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per tal com encara no sentia virtut o certentat encara hi havia mesclada amargor nes 

reposava lo meu cor mas desigave haver altres coses de nostre Senyor.  

 

2.18. Divuitè pas, en què Àngela prega tant sovint que s’oblida de menjar, 

i emmalalteix pel fervor de la seva devoció 

 

Ell XVIIIe pas o gran comensí aver contínuament sentiment de Deu e avia tan gran 

delit da star en oració que no’m remembrava de manjar ne volguera que jamés ma 

calgués manjar per ço que pogués contínuament astar en aquella oració e avia temptació 

que jamés no menjás, o si menjava, que manjàs tan poc com pogués sofarir; mas 

conaguí que era temptació diabolical, e havia tan gran ascalfament d’amor da Deus al 

meu cor que no pudia enujar da Deu a preguar ne de fermar los ginols en terra ni de fer 

altres cosas da penitènsia. Aprés d’aquestas cosas jo vinch en tan gran asperiensia 

d’escalfament d’amor que, quant oya parlar de Deu, encontinent io m’astramia, e més 

mudava de color tota e ab grans gemechs suspirava, e si algun hom astigués sobra mi ab 

una dastral que’m volgués auciura, jo no me’n poguera astar que tota no’m mudàs e no 

m’astramís fort. E açò asdavench a mi la primera vaguada con aguí venut lo casal qui 

era lo millor possació que io havia per ço que’l donàs per amor de Deu. E d’abans jo 

solia janglar e tannir solas, mas despuys no u pusquí fer. E quant les gens ma deyen que 

jo era andamoniada per ço car axí m’astremia, io me’n donava gran vergonya e deyalos 

que ésser podia que jo fos endamoniada e malalta, e no’ls pudia satisfer com ma deyen 

mal d’asò que feya, mas com jo vahia la pasió de Jesu Christ pintada en alcun loch 

apenes ma pudia tanir als peus, ans ma prania la febra e estava malalta, E. per açò ma 

companyona qui u sabia ma amagava les pinturas de la passió de Jesu Christ que jo no 

las pogués veer ne soffarir tanta da pena. 

 

Devuixtenament en apres comenci de haver sentiment de deu e visions e parlantenis 

de deu e havia tanta de delectatio en la oratio que nom recordava de menjar e desijava 

que nom calgues menjar per tal que pogues star en oratio. E acis mesclava una temtatio 

que no menjars o si menjars que en pocha quantitat menjars. Mas conegui que aço ere 

deceptio. E havia hun foch de amor en lo meu cor entant que nom anuiave de 

agenollaments ne de altia penitencia.  
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E apres de aço vengui a maior foch e fervor e escalfament de caritat divinal. Car si 

hoys parlar de deu tremolava e batia les dents en tant que si algu estigues ab destral 

sobre mi per matarme, no men poguera abstenir. E aço me esdevench la primera vegada 

quant hagui venut lo meu casal, per tal quel donas a pobres e ere a mi la millor terza o 

possessio que havia. E primerament feya truffes del preu mas apres nou podia fer per 

alguna manera. Sovent me esdevench que com hoya parlar de deu tremolava e estremia 

les dents encara devant qualsevol persones. E com algunes persones dehien a mi que era 

desordonada per aço que aço quem sdevenia e jo semblantment deya que era malalta e 

desordenada e noy podia altra cosa fer, ne podia satissfer a aquets qui per aquesta raho 

mal parlaven de mi mas havien molt gran vergonya.  

E quant veya la passio de Jesucrist pintada enuides me podie sostenir ans me prenia 

febre e emmalaltia. Per que la mia companyona amagava de mi les figures de la passio 

aytant com podia per tal que no vehes aquelles. Mas en aquest temps de tremolo e 

batiment de dents hagui moltes illuminations, sentiments, visions e consolations, de les 

quals algunes ne son aa devall scrites.  

 

Dehuytenament en apres comenci de haver sentiment de deu e visions e perlamets de 

deu e havia tanta de delectatio en oratio que nom recordava de menjar e desigava que no 

calgues menjar per tal que pogues star en oratio. E mesclavas aci una temptacio que no 

menjas que en pocha quantita memas e conegui que era temptacio. E havia un foch de 

amor en lo meu cor entant que nom enganyava de agenollaments ni de deguna altra 

penitencia. En apres daço vengui en maior foch e fervor e escalfament de caritat divinal 

car si ois parlar de deu tremolava batia les dents entant que si degu stigues ab una 

destral57 sobre per matarme no men poguera abstenir e aço me esdevench la primera 

vegada com hagui venut lo meu casal per tal quel donas a pobres la qual era la millor 

terra que yo havia e primerament feya trufes del preu mas enapres en neguna manera 

nou poguera fer. Sovent me esdevench que com hoia parlar58 de deu tremolava e batia 

les dents encara davant qualsevulla persones. E com algunes persones deyen a mi que 

era desordonada per aço que esdevenia e yo deya semblantment que era malalta e 

desordonada e que noy podia fer alre ne podia satisfer a aquells qin per aquesta raho mal 

parlava de mi mas havian gran vergonya.  

																																																								
57 Al marge superior d’aquesta pàgina hi ha dibuixada una destral (f. 9r) 
58 Mà petita al marge que assenyala “com hoia parlar” (f.9r) 
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E com venya la passio de Jesucrist pintada en vidres me podia sostenir mas prenia 

febra e malaltia. E per tal la mia companyona amagada de mi les figures de la passio 

aytant com podia que no las vehes. En aquest temps de tremolo e de batiments de dents 

hagin moltes illuminacions, sentiments, visions e consolacions de les quals algunes ne 

son aci davall descrites. 

 

per tant. 

 
 

2.19. Dinovè pas, en què Àngela s’aïlla en contemplació i Déu li promet 

que la Santa Trinitat la visitarà 59  

 

El XVIIIIe pas aprés da les consolacions daiús dites jo comensé a contemplar la 

divinitat e la humanitat de Jesu Christ no per pensament ne per oració así com d’abans 

havia fet mas per sobra pujament de pensa e per gran santiment que avia de Deu axí que 

la ànima no’m era semblant que res vis ne oys ne santís corporalment mas mentalment 

exia de tot lo mon e’s racolia en si matexa per contemplar Deus. E lavòs aguí magor 

consolació que d’abans axí que gran partida d’aquell dia astich da peus en la setla on 

aorava sola e tanquada. E jo astava en aquell da contemplar la divinitat e la humanitat 

de Jesu Christ. E puys gité’m en terra e perdí la paraula, e ma companyona aquella60 ora 

vench a mi e pensave’s que jo’m morís, mas io havia molt gran daspler d’ella, car ma 

destorbava e’m embarguava en aquell tan gran dalit e pler en què io astava. Una 

vaguada ans que io agués donat conplidament tot quant jo havia per amor de Jesus 

Christ, jatsia que fort poch na romangué-s a dar, mentre jo era en oració un vespra jo 

daya que no’m era sanblant que agués bon santiment da Deus e per asò pregava Jesu 

Christ ploran e dién al meu Senyor Jesu Christ, so que jo fas per alra si que com jo auré 

fet açò per amor de tu que’t puxa trobar per vera pobratat e moltes d’altras paraulas io 

daya en ma oració. E raspos-ma veu del cel e demanà què vullia. E jo dix-li que no 

vullia aur ne argent ne res terrenal qui fos al mon mas tan solament dasigava nostre 

Senyor. E dix-ma axí aquella veu del cell: “Asforse-t bé que con auràs donat so que has 

per amor de Jesu Christ tote la sancta Trinitat vendrà e habitarà en tu“, e moltes altres 

cosas molt maravellosas m’a promès, e trasch-ma da tota tribulació. E laxà-m amb gran 

																																																								
59 Només al ms. 559, al manuscrit 473 i 2019 està inclòs dins la visió d’Assís. 
60 ‘Aquella’ repetida al manuscrit. 
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dolçor. E aquella ora jo aguí ferma asperansa que axí’s fahés com ma era astat promès, 

mas per ço com les cosas eran tan grans qui’m eran promesas, ratrasth ho a ma 

companyona e astava molt consolada. 

 

 

 

 

3. Sisè pas suplementari, en què Àngela és turmentada i martiritzada per 
diverses temptacions provocades pel dimoni61  
 

 
Per tal empero que la grandesa e multitud de les revelacions e visions e parlaments 

divinals nom exalçassen nel plaer o delectatio de aquelles me aportas em exalças sobre 

mi, es donat a mi fort temtador, lo qual ab moltes maneres de temtatio e ab afflictio en 

sempts me affligesca, per que jo fo turmentada de aquells axi en la anima com en lo 

cors. 

Car jo soffir en lo meu cors innumerables turments per molts demonis en moltes 

maneres atrobats. 62 Per que jo no crec ques poguessen scriure les passions de les 

malalties del meu cors. Car no roman en mi algun menbre que no sia malament 

passionat, per que null temps son sens dolor, sense malaltia, sens langor e continuament 

so debil e flaqua e fo[na]gil plena de dolor. Axi que quaix continuament me conve de 

jaure, car no es en mi algun mebre que no sia batut e passionat per los demonis, e tots 

temps so malalta e tota inflada e plena de dolors en tots mos membres en axi que ab 

gran pena me pusch moure e son lassa e enuiada de iaure, ne encara pusch meniar 

suficientment.  

Mas los turments e les passions de la aia les quals sens comparatio dich esser mes epits 

forts que les del cors aquelles jo soffir quaix continament per los demonis. He jo noyse 

assignar altra semblança sino del home penjat per la gola lo qual ligades les mans detras 

e embenats los ulls ab lo dogal romangues en la foscha vui al qual neguna auida remey 

o sosteniment li hagues romas. E dich encara que pus desesperadament e pus cruel per 

los demonis jo son turmentada.  

																																																								
61 Només als ms. 473 i 2019. 
62 Aquí comença el tercer paràgraf de la secció A del sisè pas suplementari. El primer paràgraf d’aquest 
text és un breu resum dels dos paràgrafs inicials. A partir d’aquí, segueix la informació que conté aquesta 
sisena visió de manera més o menys ajustada. Es pot consultar el text original a l’edició de Thier i 
Caluffetti (1985, 342), o a la de García Acosta (2014, 109). 
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Cetes jo veig que los demonis axi pengen la mia anima car asi com lo penjat no ha 

algun sosteniment axi a la mia anima no es vist roman alguna auida o sosteniment. E 

totes les virtuts de la anima son enderocades sabent e veent e mirantho la mia anima. E 

quan la mia anima ben enderrocar totes les virtuts e departse della e que noy pot 

contrestar, soste tanta dolor la mia anima que algunes vegades enurdos plor sens algun 

remen. E algunes vegades tanta ira ve en mi que enudes me pusch abstenir que tota nom 

esquince. Altres vegades nom pusch retenir que orriblement nom bate em fira e ferint 

axi mi matexa mes inflat lo cap e los altres mebres. E quant la mia anima veu caure e 

departise della to totes les virtuts fa un gran plant la anima crida nostre senyor.  

Encara soffrir altre turment63 que tots los meus vicis e peccats han revisquent en mi. 

E algunes vegades revivien no que sien en vida durabla ne vigo rosos o sotsmatent o 

sobrepuiat la mia raho mas donen a mi e aportamme gran pena. E encara los vicis o 

peccats que null temps foren en lo meu cors venen en mi e se encenen e porten e donen 

a mi gran pena, mas no han en mi vida o duratio continua e quant tornen a morir 

donenme gran consolatio. Encara veig que son luirada a molts demonis los quals fan 

renovellar o reviure tots los vicis los quals jo avorrech e los quals eren ia morts e aiuste 

hi aquells los quals null temps son stats. E io recordantme que deu aci es stat affligit e 

menyspreat e pobre voldria a vegades que tots los meus mals se doblassen.  

E64 algunes vegades estich en molt orribla tenebra o escinedat de dimonis on es vist 

de tot en ot fallir tota sperança de be e es en aquella tenebra o oscuredat horribla e son 

despertats los vicis en lo cors o sensualitat, los quals conech dns en la mia anima esser 

morts, mas los demonis de for a la anima desperten o susciten aquells e encara aquells 

vicis los quals no son stats.  

E en lo cors on soffir menys de affany jo e passio entre els lochs vergonyosos e es 

tant lo foch que jo he acustumat me vey foch material per apagar l’altre foc de 

concupiscencia ço es de mala cobeiança fins que lo meu confessor m’ho ha vedat.  

Lavoresc dementre estich en aquesta tenebra crech que pus tost e leguia esser 

[rostida] que les dites coses sofferir. Emper amor daço lavores jo cride e invoque la 

mort que qualsevulla manera deu lern fes venir. E lavores dich a deu: “Senyor si tum 

																																																								
63 A l’edició de Thier i Caluffetti, i a la d’Acosta aquesta sisena visió és introduïda per l’escrivent, que ho 
narra en tercera persona (...I la fidel digué: “...”). Als manuscrits citats, es manté la primera persona tota 
l’estona. 
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deus metre en infern no mo trigues mas fesho tost, e pus me has axi derelinq—e 

desemperada compleix ço que has afer e acabussem en lo preginte infern.  

E yo lavores entench que allo es obre de demonis e que aquells vicis no viuen en la 

anima ne en lo consentiment car la anima null temps hi consent mas permetre que lo 

cors soffira allo. Mas segons la anima veu es a ella tols tot poder. Jatsia aço no consenta 

als vicis o peccats empero no ha poder de resistir o contrestar e foragitar de tot en tot los 

vicis e veu e coneix que es contra deu e axi cau e es turmentada en aquells.  

Encara es permissio divinal que hunvia venga en mi lo qual null temps es stat en mi, 

mas clarament e mausesta conech que per teu es permes venir en mi lo dit vici, e lo dit 

vici es tan gran que sobrepuge tots altres vicis. E manifestament mes donada per deu 

vita virtut contra lo demunt vici, per la qual virtut per deu jo son deluizada virtusament. 

E si yo no agues se certa de deu solament per aço e no per altra cosa romandria en mi 

sperança certa e segura de la qual no pusich duptar. E la virtut tots temps val mes e 

sobrepuia e lo vici defaleix, e la virtut me rete e nom iaqueix caure en lo vici.  

E es la virtut de tanta fortalesa que no solament me rete mas encara me dona tanta 

fortalesa de virtut que vertaderament en aço jo conech deu e fon illuminada e 

confirmada en tat que tots los homens del mon e tots los demonis de infern ne nenguna 

altra cosa es la qual me puisxe moure afer lo pus petit peccat que sia. E ab aquesta virtut 

roman a mi la fe certa de deu. 

Mas la via aquest es tan gran que jo he vergonya de dirlo e es tan gran aquest vici o 

peccat que quant la dita virtut es a mi amagada, em dona vijares quem ha iaguit no es 

cosa la qual me pujoe tenir o auidir ne per vergonya ne per alguna pena que tantost no 

caygues en lo peccat. Empero lavores sobreve aquella virtut e virtuosament me desliura 

entant que jo no poria peccar per tots los vens o mals de aquest mon. E aquests treballs 

jo he sostenguts per dos anys e mes. 

Encara en la mia anima ha acostumat de batallar una humilitat e una superbia te molt 

gran enuig. La humilitat es aquesta quem veig esser cayguda de tot be veig me fora de 

tota virtut e for a de tota gratia, e veig me en tanta multitud de peccats e de defalliments 

que no pusch cogitar que deg daquí anant vulla haver merce de mi, e veig me casa del 

diable e persona que creu al diable e fa les obres de aquell e veig me filla de aquells e 

veigme fora de tota dretura e fora de tota virtut e digna del pus baix e pregon loch de 

infern. 
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E aquesta humiltat demunt dita no es aquella humilitat la qual algunes vegades yo he 

e lan qual fa la mia anima esser menyspreada era la anima venir en conaxença de veritat 

e de la bondat divinal. Car la altra humilitat demunt dita no aporte sino innumerable 

mals perque dins en la anima me dona vijares que sia tota mercuida de demonis e vug 

les defalliments en la anima e en lo cors, e es a mi deu clos e amagat en tota potestat e 

gratia en axi que per alguna manera nom pot recordar de deu, ne e memoria de aquell 

car ell nou permet.  

E yom veig damnada nem cura per alguna manera de la damnatio mia, car mes cure e 

mes me dolch per ço com e offes lo meu creador lo qual no volia haver offes ne 

offendre per tots los mals ne bens que puxen esser nomenats. 

Per que jo vehent les mes ma les offenses innumerables damun dites yo batalle ab 

tots los meus menbres e contra los demonis, per ço que puxe vencre e sobrar contra los 

dits vicis e offenses e nou pusch de tot en tot per alguna manera. He encara no trobe 

algun forat ne alguna finestra ne algun remey per lo qual puxe escapar om puxa auidar. 

E yo percep que son cayguda axi pregonament.  

Per que per aquesta humiltat soven son avissada e enderrocada e fam veure los meus 

peccats e la gran habiuidancia de les mies malicies e iniquitats, axi que no veig possible 

que jo puxe manifestar ne descobrir aquells per alguna manera, que aquelles simulations 

e iniquitats mies e peccats meus pogues manifestar. 

E volia anar nua per les ciutats e places e volia penjar en lo meu coll carn e peix dient 

“Aquesta es aquella fembra molt vil plena de mals e de parenceria e sembradora de tots 

vicis e mals”, e feya les bones obres per guanyar fama devant los homens e feya dir a 

tots aquells quims continuaven “Jo no menge peix ni carn e yo ere plena de gola e de 

massa menjar e embriaga e mostrave que no volia pendre sino ço que ami e[r]e 

necessari. E65  

E studiave de esser pobre de part de for a e en lo loch en sabia lançave e estenia 

molts draps per lo mati feyals ne levar, per ço que les persones quey venien nou 

sabessen, veian lo diable de la mia anima e la malicia del meu cor, hoiats en quina 

manera so ypocrita e filla de superbia e per quina manera yo son decebuda e son en 

abominatio de deu, e mostravem esser filla de oratio e yo ere filla de ira e de superbia e 

filla del diable. E iom mostrave haver deu en la anima e les consolations divinals en la 
																																																								
65 Així al manuscrit. 
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cella e jo havia lo diable en la anima e en la cella. E sapiats que en tot lo temps de la 

mia vida e strudiat per quina manera poria haver fama de sancedat. E sapiats en veritat 

que les malicies e simulations les quals son amagades en lo meu cor moltes gents he 

enganades e so homey era de moltes animes e de la mia anima.  

E apres stant en aquest abis e pregonea de mals giravem a aquests frares meus, los 

quals fon duts e appellats fills e deyhia a aquells: “Deci anant nom vullats creure e no 

veets be, vosaltres que son endemoniada, vosaltres qui sou fills de deu pregau aquesta 

justicia de deu que isquen los demonis de la mia anima e manifesten les mies malvades 

obres per ço que deu no sia daqui anant vituparat per mi.  

E no veets be vosaltres que totes le coses les quals he dites a vosaltres son falses, no 

veets be que si en tot lo mon no havia malicia jo compliria tot lo mon de la abundancia 

de la mia malicia nom vullats pus treure ne vullats daqui anant adorar aquesta ydola. 

Car en aquesta ydola sta amagat lo diable e totes quantes coses vos e parlades son stades 

falses paraules simulades e diaboliques. E pregau aquesta iusticia de deu que caygue a 

aquesta ydola e aquestrench e sien manifestades les obres diabolicals de aquella e les 

falsies e les paraules oripellades e daurades les quals dehia. E per tal com me sobredaure 

ab paraules divinals per ço que fos honrada axi com a deu pregau que lo diable isque de 

aquesta ydola per ço qual mon nosia mes decebut per aquesta fembra.  

Per que prech lo fill de deu lo qual no gos anomenar que si nom manifesta per si 

mateix quem fassa esse coneguda per la terra ço es ques obre em englutesta, per ço que 

sia feta exemple e diguen los homens e les fembres, O comide oripellada e daurada e 

tota simulada dins e de for a. E jo volguera posar en lo meu coll un ligam o una corda e 

quem fes stirar per les ciutats e per les places e los fadrins me portassen e diguessen: 

“Aquesta es aquella molt vil fembre que en tot lo temps de la sua vida ha mostrat falcies 

per veritats”, per ço quels homens e les fembres diguessen “O veiats miracle lo qual ha 

fet deu car ha fet per si matexa esser ma infestat e esser dites les sues malicies iniquitats 

e peccats los quals en tot lo temps de la sua vida son stats amagats. Mas dir aço poch 

bastave a la anima.  

E sapiats que son posada en una desesperatio la qual mill temps haguí per aquesta 

manera. Car de tot en tot jom son desesperada de deu, e de tots los bens de aquell e fet 

guerra entre mi e ell. E per ço son certes que no es alguna persona en lo mon axi plena 

de tota malicia e damnada com son yo. Car tot aço e quant deu me havia atorgat a maior 
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desperatio e damnatio o ha permes per que prech a tots vosaltres que preguets aquesta 

iusticia de deu que no trigue mes atraure lo demoni de aquesta ydola e sien manifest 

ades les molt malvades obres les quals son de dins. Car lo meu cap es departit, lo meu 

cor defall, los meus ulls son escurits per la multitud de les lagrimes, e tots los meus 

membres se de partexen per tal com no pusch manifestar les mies malicies e les falsies 

de la mia anima. Mas alegrem que ia he començat de manifestarne alguna cosa, e totes 

aquestes coses sens humilitat e vertadera e yoin veya en veritat.  

E sapies que tu qui has scrit poch ne has scrit en comparatio de tots los mals e 

iniquitats e abusions mies. Car co mio ere petita ia comenci de fer mals. Aquests mals e 

semblants yo so forçada de dir per la dita humilitat opressa e abisada.  

En apres comença la superbia per la qual jo son feta tota ira, tota superbia, tota 

tristicia, tota molt amarga e inflada. E yo reb alt amargor dels bens que deu ha fets a mi 

que nom membre de aquells a algun remey mas a inuiria e admiratio dolorosa, ço es 

assaber en quina manera en mi ha aparegut alguna virtut, e dupte que en mi null temps 

ne sia stada alguna vertaderement.  E encara que no veig alguna raho per que deu ho a 

permes.  

E lavores en aquesta remtatio tot lo ve es a mi tancat e amagat, e so feta entant tota 

ira tota superba, tota trista, tota molt amarga e inflada, e penosa, e dolorosa mes que dir 

no poria. Entant que si tots los savis del mon e tots los sancts de paradis deyen a mi 

totes les consolations e per consolar a mi me prometien tots los vens que dirse poden. 

Encare que nostre senyor mateix ho digues si donchs ell en altra manera nom mudave o 

en altra manera en mi obrave en la mia anima nom darien alguna consolatio ne algun 

remey darien a mi. Ne lavores a ells creuria abans totes coses serien a mi acreximent de 

dolor e de mals, e darien a mi maior ira e admiratio e tristor e dolor mes que no poria 

dir.  

Per què per cambi o o mudaments dels dits turments e temtations e per ço que deu 

me levas les coses damunt dites. Jo volenterosament elegiria e volguera sostenir tots los 

mals e totes les malalties e totes les dolors les quals se fan en tots los cossos dels 

homens, e creuria que ferien pus leugers e menors mals que los damunts dits turments. 

Per que moltes vegades he dit que per cambi dels dits turments jo elegiria sostenir tot 

linatge de martiri.  
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E comença aquest estament de aquests turments poch temps abans del pontificat de 

papa Celesti e han durat per mes de dos anys en los quals soven fuy turmentada e encara 

non fon plenament ne perfeta guarida. Jatsia que al present poch ne senta a vegades de 

fora empero no de part de dins. Mas ma com son stada en aquest estament jo conech que 

entra la dita superbia es molt gran purgatio e purificatio de la anima. Car en aquestes 

coses e per aquelles jo aconseguesch vera humilitat sens la qual null hom nos pot salvar. 

E aytant quant maior es la humilitat, aytant es maior la purgatio de la anima. Perque jo 

conech que entre la dita humilitat e superbia es cremada e martirizada la mia anima. E 

per la conexença de les offenses e dels deffalliments, la qual conexença per la demunt 

dita humilitat la anima aconsgueix, la anima es purgada de superbia e de demonis. E 

apres aytant quant la anima es mes affligida e empobrida e humiliada e abrazada deius 

aytant mes es disposta e purgada e purificada per ço que mils sia exalçada. E nota be 

que nenguna anima nos pot per altra manera mes elevar o esser exalçada sino tant quant 

es humilitat es plantada e raygada66 :  

Beneyt es deu  

 
 
 

Per tant temps empero que la grandesa e multitud de les revelacions e visions e 

parlaments divinals nom exaltasen e per tal que la delectatio de aquells no fes a mi 

sobrepinar sobre mi matexa es donat a mi moltes maneres de temptador quin ab moltes 

maneres de temptatio e de aflictio me dona gran aflittio. E son afligida per aquells axi 

en la mia anima com en lo cors.  

Car yo soffir en lo meu cors inumerables turments y molts dimonis en moltes 

maneres a trobats. Enindes treth ques poguessen scriure les passions ni les malalties del 

meu cors. Car no roman en mi degun menbre que orriblemet no sostingue pena e que no 

sia terriblement turmentat. Car certes nunqua ffith sens dolor sen malaltia sens flaquesa 

continuament son flaquesa e frenol plena de dolor, en tant que quan continuament e a 

jaure. No en mi menbre que no sia ferit e dolorejat per los demonis e tots temps son 

malalta e tots temps inflada e plena de dolors en tots los meus menres entat que ab gran 

pena me puch moure e son fatigada e enuyada de jaire ne pusch menjar tant com hauria 

de mester. Los turments e passions de la anima los quals sens degu comparatio dith cer 
																																																								
66 La última frase del text del sisè pas suplementari no ha sigut copiada: “Pulcra mensura cius est ista 
praedicta” (Thier i Caluffetti, 1985, 352), “¡Bello sin mesura es lo que hemos explicado!”, (García 
Acosta, 2014, 113).  
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mer e pus forts soffir quan continuament per los dits demonis. Nen poria donar 

m’assignar deguna semblara sino del hom [penjat] per la gola e les mans ligades de per 

detras e los hulls tapats ab la avidr romanques en la forcha viu e al qual deguna [ajuda] 

ni nengun remey ni degun sostemmet no romanques e dith encara que que pus 

desesperadament e cruelment per los dimonis sont [tur]mentada.  

Certes yo vetg que los demonis axi pegen la mia anima car axi com lo penjat no ha 

degun sostement axi a la meva anima noh roma[nre] degun sostement. E totes les virtuts 

de la anima son enderrotades sabent e vehent e mirant ho la mia anima. E quant la mia 

anima veu en derrotar totes les virtuts e lunyar fe della e que noy pot contrastar soste 

tanta dolor la mia anima que algunes vegades enuides pot plorar e aço per la 

desesperada dolor e ira. E a vegades aytant be plore sens degun remey algunes vegades 

tanta ira [ve] en mi que en indes me puth tenir que tota nom [esquinça] altres vegades 

nom puch retenir que orriblement nom bata em fira e ferint a mi ma teva me inflat to 

cap e los altres menbres. E quant la mia anima veu caure e lunyarse della totes les 

virtuts fa un gran plat la anima e crida “deu meu”.  

Stem entrara sofrir altre turment que tots los vicis sin torants vig en mi e algunes 

vegades reinscole no que sien en vida durable o setmetent o sobre pugant la mira raho 

mas donen a mi porteme gran pena. Hot entrara vicis que may no foren en lo meu cor67 

venen en mi e sentene e porten en mi gran pea mas no han vida continua mas quat torne 

morir donen me gran consolacio.  

Certes yo veig que son luirada a molts demonis qui fan tornar uig los vicis que yo he 

en hoy e en abbominatio e que ia eren morts e aiusten hi aquells que may no fui. E yo 

remembrant me que deus axi fon affligit e menyspreat e pobre voldria a vegades que 

tots los meus pals se doblassen. 

E algunes vegades son en una tenebra molt orrible de demonis on me dona de veiares 

que fallegue tots los bons esperits hi es aquella tenebra orrible e desperten tots los vicis 

en lo cors que conech dins en la anima esser morts mas fora de la anima los resuciten 

los demonis, hot encara los vicis que no son stats desperts e en lo cors la on menys pena 

sostench sostench en tres lochs vergonyosos hi es tant lo foch que havia en costuma de 

posar ln foch matial per apagar laltre foch concupiscencia ço es de mala cobeiança entro 

que lo meu confessor mo veda.  

																																																								
67 Dibuix d’una mà que assenyala aquesta línia (f. 2r) 
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Lavores mentre que so en aquella tenebra crech que pus tost eligiria que em rostissen 

que no sofrerir tal cosa. Fins lavors cride e invoque la mort, que per qulasevula manera 

deus lam fes venir: E lavores dich a deu: “Senyor sim deus metre en infern no nou 

prelongues mas fes ho tost e puys que yorm derentlida e desemperada complex ço que 

has de fer e [acabossar] en lo pregon.  

E entench lavors que aço es obra del diable de demonis e que aquests vicis no viuen 

en la mia anima quella aia may no hi consent mas lo cors sofrir aço. Mas segons veu la 

anima es a ella tota e levada tota potencia iatsia que no consenta als vicis empo no ha de 

poder de contrastar de tot en tot als vicis e eu que es contra deu e axi cau e es 

turmentada en aquells.  

E tem es permisio diurnal que un vici unigue en mi que may no fon en mi mas 

aptament e manifesta conech que deus ho permet quey ymigue en mi. Lo dit vici es tant 

gran que sobrepassa tots los altres vicis per la qual virtuosament per deu ne son liurada. 

E si yo no hagues fe certa de deu solament68 per a ço romandria en mi sperança certa de 

segina de la qual no puch duptar. E la virtut tots temps sobrepuga e lo vici defalex e la 

virtut me rete e nom deve caure en lo vici.  

E es  la virtut de tanta fortalesa que no solament me rete mas encara me dona tant 

fortitut de virtut que verdaderament en aço conech deu e so illuminada e confermada 

entant que tots los homes del mon e tots los demonis del infern ne deguna altra cosa que 

pogues moure a fer lo pus petit peccat que sia. E ab aquesta virtut roman en mi tota fe 

de deu. Lo vici aquest es tan gran que vergonya he de dirlo. E es tan gran vici aquest 

que quant la69 dita virtut mes amagada e quem done vigares quem ha iaquit no es cosa 

quem pogues tenir, ni per vergonya ni per denguna pena que tantost no caygues en lo dit 

peccat. Empero lavors sobreve aquesta virtut e virtuosament me desliure entant que yo 

no poria peccar per tots los bens o mals del mon. E aquests treballs he sostengut per dos 

anys e mes avat.  

Encara en la mia anima han acustumat de batallar una humilitat es aquesta quim veig 

esser cayguda de tot be, veig me for a de tota virtut e de tota gràcia e veig me en tanta 

multitut de peccats e defalliments que no pusch agitar que deus daquinant vulle haver 

meva de mi e veig me casa de diable e obradora e creadora dels dimonis e veig me filla 

de aquests e veig me for a de tota dretura e for a de tota veritat e digna del pus baix e 

darrer pregon de l’infern.  

																																																								
68 Comentari a peu de pàgina: “e no per altra cosa” (f. 2v). 
69 Dibuix d’una cara en aquestes tres línies, (f. 3r). 
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E aquesta humilitat damunt no es aquesta humilitat que a vegades he que fa la mia 

anima menyspreada e fa venir la anima e conexença de la veritat e de la bondat divinal 

car laltra damunt dita no apporta sino innumberable mal. Entant quem dona vegades e 

dins en la anima sia tota mercuida en torn e engre de demonis e veig los defalliments en 

la anima e en lo cors. E es a mi deus clos e amagat en tota potestat e gratia axi que en 

deguna manera nom puch recordar de deu ne d’haver memoria d’aquest per tal com ell 

nou permet. E vebent me dampnada nô cura endenguna70 manera de la mia dampnacio 

oer tal com mes me cur, de la offensa que he feta mon creador lo qual no volria offendre 

ne haver offes per totes les coses del71 mon los bens e los mals ques pogueren nomenar.  

On e vehent les offenses mies inumerables damunt dites batalle ab tots los meus 

menbres e contra los demonis quels puga vencre e sobre purgar contra los dits vicis e 

offesions e nou pusch fer en neguna manera del mon. E no trob degun forat ne deguna 

fenestra ni degun remey al mon per lo qual pogues scapar om pogues anidar e per pens 

que yo son cayguda axi pregon.  

E per aquesta aytal humilitat sovet son enabisada e enderrocada e fam veure los meus 

peccats e la sobrehabundancia de les meves malicies e iniquitats axi que no veyg posible 

que yo puga manifestar ni descobrir aquella per alguna manera que aquelles simulacions 

e iniquitats mes peccats meus yo puga manifestar.  

E volria anar nuha72 per les ciutats  e places e volria pejar en lo meu coll carns e peys 

dient “aquesta es aquella fembra molt vil e plena de mals es de simulacio, e sembradora 

de tots vicis e mals”. E feya dir a tots aquells quim convidaven no menje carn ni pex e 

yo era plena de gola e de massa menjar e embrigada e mostrava que no volia pere sino 

tant com avia mester. Em studiava de esser pobra de part de fora e lo loch sabia lancava 

e estenia molts draps e de mati feyals ne levar per tal que les persones qui venien no so 

pensasen. Vejau el diable de la mia anima e ojats la malicia del meu cor en quina 

manera son ypocrita e filla de superbia e enquina manera fou decebuda e son 

abominacio de deu.  

E mostravam esser filla de oracio o yo era filla de ira e de superbia e filla del dianle. 

E mostrava que avia deu en la mia anima e consolacions divinals en la cella e yo avia lo 

diable en la anima hi en la cella. E sapiats que tots los temps de la mia vida estudii en 

quina manera poguera aver fama de santedat. E sapiats en intat que per les malicies e 

																																																								
70 Escrit al marge: “e mes me dolch” (f.3v). 
71 En aquesta línia canvia la tipografia del text, per tant, suposem que el copista canvià. (f.3v) 
72 Escrit al marge “… que moltes no sen poden estar” (f.4r). 
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similacions les quals son amagades en lo meu cor he enganade moltes gents e son 

homeyera de la mia anima e de moltes daltres. Hi en apres estat en aquesta abis giravam 

a aquests meus frares que son appellats fills e deya a aquells “De aci avat nom vullats 

creure q no reheu vosaltres que son endemoniada. Vosaltres que sou fills de deu pregau 

aquesta justicia de deu que isque los dimonis desta anima mia e manifesten les mies 

malvades obres e que de aquesta aviat deu no sia vituperat per mi.  

E no vehets vosaltres que totes les coses quen he dites son falses. E no vehets 

vosaltres que si en tot lo mon no avia malicia yo compliria tot lo mon de la abundancia 

desta mia malicia nom vulau pus creure. No vulau de aqui avant adorar la ydola aquesta 

car en aquesta ydola esta amagat lo diable. E totes les coses q yous he dites son falses 

paraules simulades e diaboliques. E puguau aquesta justicia de deu que caygua aquesta 

ydola e es trenque e que sien manifestades les obres diaboliques de aquella e les falsies 

e les paraules oripellades e daurades que deya per tal com me daurava ab paraules 

divinals per ço que fos honrada e daurada per deu. Pregau que lo diable isqua de aquesta 

ydola per tal que lo mon no sia per questa decebut.” 

E yo matexa prech lo fill de deu lo qual nomenar no gos que si nom manifesta per si 

matex quem faça manifestar per la terra ques obra e quem vega, e que sia feya en 

exemple e digue los homens e les fembres. “O en quina manera era oripellada e daurada 

e tota simulada dins e defora. E voldria metre en lo meu coll un ligar e una redorta e 

quem fes tirar per les ciutats e places e infants quem menasen e que diguesen aquesta es 

aquella molt vil fembra que tot lo temps de la sua vida ha mostrada falsia per intat e que 

los homens e les fembres diguesen: “O veg miracle de deu ha fet que ha fet73 per si 

mateixa manifestar e dir les sues falsies malicies iniquitats e peccats que tot lo teps de la 

sua vida eren estats amagats” [mas] aquest dir poch bastava a la anima.  

E devets saver que son posada en una desesperacio la qual [molt] agui en aquesta 

manera car de tot en tot me son desesperada de deu e de tots los bens de aquell e je feta 

guerra entre mi e ell. E per tal son certa que no es deguna persona en lo mon axi plena 

de tot malicia e dapnada axi com son yo. Car tot ço que deu ma atorgat a maior 

desesperacio mia ho ha permes. E per tot prech yo a vosaltres que pugueu aquesta 

justicia de deu que nos trigue per a atraure lo dimoni de aquesta ydola e que sien 

manifestades les malvades obres que dintre son Cor lo meu cap es departit lo meu cors 

defalex los meus hulls se enfosquexen per la multitud de les lagrimes e tots los meus 

																																																								
73 Repetit a l’original. 
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menbres se deluxuguen es departexen per tal com no pusch manifestar les mies malicies 

e les falsies dela mia anima. Mas alegre que ja he començat de manifestar ric que a com 

e totes aquestes coses sens humilitat vera.  

E sapies en veritat que tu que has scrut pocu nas besart en coperacio de tots los meus 

mals e iniquitats e abusions mies. Cor quat yo era petita ja comeci de obrar males coses 

aquestes coses e semblants son forçada de dir per la humilitat damunt dita en abisada e 

deprimida74. En apres comença la superbia per la qual son feyta tota ira, tota superbia 

tota tristicia, tota amarga e inflada. E altra amargos reb dits bens que deus ma fets que 

nom pusch mebrar de aquells a negun remey mas a injuria e admiracio dolor cosa. Ço es 

a saber en quina manera ha pogut en mi deguna virtut venir e dupte que en mi mau ne 

sia estada denuna vertaderament hi encara que no veyg deguna raho per que deu ho ha 

permes.  

E lavors en aquesta temptacio tot be es a mi clos e amagat e torn en tat tota ira tota 

superbia tota tristicia e amarga e inflada e penosa e dolorosa mes que dir que no podia. 

Entat que si tots los sants del mon e tots los sants de paradis parlaven a mi totes les 

consolacions e per aconsolar a mi me prometien tots los bens que dir se poden, e encara 

que deus el matex mo digues si dochs el en altra manera nom mudava o en mi obrava en 

la mia anima deguna consolacio nom darien ni degu remey me aportarien. Ne aytapoch 

en aquell cas nols ne creuria ans totes aquelles coses sien a mi acreximent de dolors e 

mals e darien a ami major ira e admiracio e tristicia mes que no poria dir.  

E per tant per cambi de les dites dolors turments e tepitations e que deuz les me 

volgues toldre e levar, yo volentosament elegiria e voldria tots los mals e totes les 

ifirmitats e totes dolors que son en tot los cosos dels homens sostenir, e crech q pq 

lauger e menos mals me ferien que no los damunt dits tormets.  

E per tal moltes vegades he dit q per cambi dels damunt dits tormets algu poch de 

temps abans del papat de papa celesti75 e duram mes de dos anys en los quals sovent fuy 

turmentada me encara non so plenament ni perfectamet [s]anada jatsia que al present 

poch ne senta avegades defora mas no de di[n]s [s]anas76 ara desque son en aquest 

estamet conech que entre la dita humilitat mala e la dita superbia es gran purgatio de la 

anima. En aquestes coses donch e per aquestes aconseguesch vera humilitat sens la qual 

degui hom nos pot salvar, e aytat com major es la humilitat tat es major la purgacio de 

																																																								
74 Al marge: “ci comece a dir de la superbia” (f. 5v) 
75 Comentari al marge: “Papa celestí regia” (f. 6r) 
76 Mà que assenyala (f. 6r) 
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la anima. E per ço conech que entre la dita humilitat e la superbia es cremada e 

maririzada la mia anima. E per la conexeca dites offensions e defaliments la qual per la 

dita humilitat aconsegueix la anima es purgada la dia anima de superbia e dels dimonis. 

En apres de aço aytat com la aiaes pq affligida e pq enpobreida e humiliada davall 

aytant mes es pq adobada e purgada e purificada oer ço que mes sia elevada. E nota be 

que neguna anima nos pot mes elevas sino aytant com mes le humilitat e pq 

pregonament en humilitat es plantada e rahigada.  

 
 
 
 
 

4. Visió d’Assís77  
 

 
El XXe pas o gran aní a sent Franscesch d’Asís e en lo camí esdavench-ma so que 

Deus ma havia promès en la manera daiús scrita. 

 

Jo anava a Sant Franscesch d’Asís ab alcunes altres donas devotes ab .i. sarvicial de 

Jesu Christ que se’n anava al regna da Apúlia per partir sa ab son germà, qui era aratat 

en aquell regna. E avien’nos promès la un al altra que vendria e tornaria en breu da 

temps per donar la part de la sua aratat ab lo meu ensemps per amor de Jesu Chirst. E 

per ço car ell s’era convertit per la gràcia de Deu als meus amonestaments, jo li promís 

que l’asperaria, que no daria so poch que m’era romàs entro que ell vingués per ço que 

abdos ensemps en .i. dia nos daspropiàsem da tot so que aviem e pobrament tots temps 

servísem Jesu Christ ensemps, mas, sagons que he oyt dir per sert e per veritat, ell és 

pasat d’esta vida al camí. E Deus fa per ell molts miraclas e el seu sapulcra an les gens 

en gran ravarènsia e honor. Mentre nos anàvem a Sent Franscesch d’Asís io per lo camí 

pregava antre les altras cosas sent Franscesch que preguàs Jesu Christ per mi que’m 

donàs algun bon santiment de Deus, e que ell ma recaptàs gràcia que io pogués ben tanir 

la retgla de Sant Francesch, la qual io havia ia a Deus promesa en lo VIIe e en lo XIIe 

pas o grau. Especialment lo pragava que ell ma racaptàs gràcia que jo pogués tenir vera 

pobratar car tan fort dasijava en mon cor aver perfeyta pobratat que ja per aquesta rahó 

era anada a Roma pragar sent P(ere) qu’él ma recaptàs ab Jesús Christ gràcia de vera 

pobratat. E cant fuy prop da Roma santi que per divinal gràcia m’era atorgat que io fos 

																																																								
77 També referida com a ‘Primera visió’ o ‘Primer pas suplementari’.  
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pobra e perfeyta per Jesu Christ et per ço mentre anava [a] Asís ab la companyona dasús 

dita io pragava sent Francesch d’asò e d’altres cosas ahoràn. E quan fuy en .i. entreforch 

d’una carere astreta que se’n pugava envès Sis, io hoy veu del cel qui’m dic: “Tu as 

pragat lo meu servidor sent Francesch, mai io no t’e vulgut transmetre altra missatge 

sino mi, qui son Sant Sperit e son volgut vanir en tu per so que’t donàs consolació maior 

que anch no rabist, e vandré ensemps ab tu parlàn o consolán entro que sias a Sent 

Francesch d’Asís. E null hom no sab que io sia an tu si vull anar parlàn ab tu entro là no 

faré fi a les paraulas o parlaments per tot aquest camí. E tu no y poràs als fer, per ço car 

io t’e ligada e no’m partiré da tu segons aquesta consolació antro a la segona vagada 

aprés d’aquesta que tu entres en la asgleya de Sant Francesch d’Assís. E aquella ora 

io’m partiré da tu segons aquesta manera da consolació, mas no’m partiré null temps da 

tu sol que tu ma vullas amar. Car tu est ma filla e ma amigua e io am tu molt més que tu 

no amas a mi, car t’e rabuda per asposa e per cara amiga mia molt pus aspacial que 

naguna altra persona que sia en la vall d’Aspoleto, e pus que io’m son colgat ab tu dins 

lo teu cor per inspiració da gràcia e da consolació, posa-t e gita-t per vera amor er mi, 

qui son Sant Sperit. Lo meu servicial sent Fransesch lo qual tu praguaves ami molt a mi 

en aquesta vida. E per açò io fiu per ell gran cosas he molts miraclas. Mas si tu trobaves 

altra persona que amàs a mi més que no feu sent Francesch ancara faria per ella molt 

maiors cosas”. 

En aquestes paraulas jo Angelina comensé a duptar e dix-li : Si tu est Sant Sperit axì 

com tu dius que est, no’m diries aytals paraulas car no son a mi profitosas per so car io 

son fembra molt frèvol que poria tost caura per açò en peccat de vana glòria. E raspòs-

ma lo Sant Sperit qui parlava ab mi: “Ara’t pensa tu si nanguna manera aquestes cosas 

que io t’e dites poràs aver vana glòria, per la qual ta argulls e ta partes que da aquestas 

paraulas. Car en asò tu poràs conéxer les paraules si són da Deu o del contrari”.  

E jo comansé da gordar per las vinyas e de pensar en altres cosas per so que asprovàs so 

que’l Sant Sperit ma avia dit, ço és que’m partís da ascoltar aquelles paraules e que’m 

donàs alguna vana glòria axí com d’altras veus avia feyt, e no ho pugui fer per res ans 

tot loch on jo gordava ma deye lo Sant Sperit: totes aquestes creaturas son mies, e jo 

santia tan gran dolçor e consolació que no la poria dir ne de clarar. En açò conaguí que 

era vertaderament Sant Sperit aquel qui ab mi parlava, e en aquella ora a mi 

remembraran tots los meus peccats e defalliments e vicis e santia an lo meu cor tan gran 

humiltat que null temps io no fuy tan humil de coratge.  
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Aprés d’asò comensà de parlar ab mi Jesu Christ fill de la Verge Maria, e dix: ,,Si tot 

lo mon vania ara ab tu no’ls porias ara res dir car jo, qui son senyor, de tot lo mon vinch 

ab tu“. E per ço que gitàs tot dupta da mi e que m’aseguràs que ell era Jesu Christ 

verament dix : ,,Jo son aquell qui fuy pujat en creu e soffarí fam e set per tu e ascampé 

la mia sanch per tu“, e racomptant tota la sua pasció e dix-ma : ,,Demana’m gràcia qual 

que’t plàsia per tu e per tos companyons e per tots aquells que’t vullas, aperella’t de 

rebra. E en asò pots conèxer io qui son“. E raspòs-li : E crida la mia ànimaal meu 

senyor, io no en vull demanar car non son digna. E açò dix, car tots los meus peccats ma 

tornaven en memòria. E puys dix la mia ànima si matexa ,,si tu eras nostre senyor Deus 

no’m diries aquestes cosas tan grans, e si las ma deyes dauria ésser tan gran alagria an lo 

meu cor que la mia ànima no la poria per res sofarir en si“. E resoòs-ma e dix: ,,Naguna 

cosa no’s pot fer sinò axí com jo vull e per açò io no’t do ara maior alagria, car tu no la 

porias portar ni sofarir, car io he ditas altras samblants paraulas, e aquellas a qui io las 

diguí caygueran en terra e perderan la lur vista, axí com feu sent Paul apòstol cant li 

aparaguí, e per ço com tu vens ab aquests qui no saben d’asò, io no’t do ara maior 

santiment, mas dar t’e aquest sanyal: fes ton poder e da parlar ab la companya e da 

pansar altres coses o be o mal que no ho poràs fer car tu als no poràs dir ne pensar sino 

da Deus, axí com volré. E totes aquestes coses ta fas no per los teus mèrits mas per la 

mia bondat. E si altres personas vinguessan ab tu io no’t aguera feta aquesta tan gràcia“. 

E açò dix per so car aquells qui vanien ab mi en partida conaixian lo meu gran 

languiment, que en quescuna paraula que Deus ma deya io rabia gran dolçor. E per ço io 

volguera que tostemps duràs aquel camí e que iamés no fallís aquell parlament da Deus.  

E d’una part a mi mambrava tots los meus mals e defalliments e conaxia que no era 

digna de aquella gràcia, ans mils digna que fos condempnada en infern sagons justícia. 

E d’altra part jo sentia gran consolació que no la pux dir. E jo per zel da tamor que no 

fos anganada deya en mon cor: en açò que m’a dit, si ho até, conaixeré si és asperit sant 

o asperit maligna, ço és, si ve ab mi e no’s partex da mi antro a la sagona vagada que io 

antraré a la esgleya da Sent Francesch de Sis e les altras cosas dasús dites al 

comensament da aquesta visió. E jo pansàn asò antrí fer oració en la esgleya de Sent 

Francesch d’Asís una vaguada ans de mangar e altra aprés de manjar sense que ell no’s 

fo partit da mi, sagons aquesta conclosió axí com ma avia promès, mas a continent que 

io fermé los ginols en terra a la sagona vaguada que entré en Sis per fer oració dins la 

porta de la Sgleya e viu sent Francesch depint d’ell si da Jesu Christ, dix-ma lo Sent 

Sperit: ,,Axí tendré jo tu abrasada e astreta e molt pus fort que hulls corporals no poden 
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veura. E ara és ora que tu, filla molt dolça he amor mia e templa meu, io complesca lo 

que’t avia promès, ço és que quant aquesta manera de consolació ma partesca de tu, mas 

nul temps no’t laxaré del tot, sol que tu vullas amar bé“. 

E aquella hora, ja sia que les paraules que’m deya fosen molt amarguosas, empero io 

rabí molt maravellosa dolsor. E lavé los hulls per so que ell depariment lo vis ab ulls 

corporals axí com l’avia vist ab uls mentalls del cor. E viu una cosa plena de magestat, 

so és de poder qui era gran sens tota mesura, la qual jo no pux dir, mas era’m vigaras 

que fos compliment de tot bé. E ab moltes paraulas de gran dolsor e de sobirana 

consolació ab gran suavitat partís de mi poch a poch amorosa e dolsament e suau sens 

tot greuge e sens que no feu mal. E com jo conaguí que ell s’era partit de mi, comensé 

de cridar e de astramir mi matexa sens tota vargonya, e tramolàn cridava en alta veu: ,,O 

amor, no t’he conaguda e per què’t parteys de mi e ¿perquè’m dasemparas?“ E no podia 

dir alls si no asò: ,,O amor, no t’e conaguda¿ e per què’m dasemparas?’, Mas aquestas 

paraules deya tant mal e tan confusament que no pudia null hom entendra car sobres da 

dolsor da dolor que io havia del seu departiment tot lo cor ma trancava e la lenda ma 

fallia que no pudia declarar so que vullia dir mas pus cridava axí com si fos 

endamuniada e axida de son seny. E laxà’m ab tote sertanitat e sens dupta que ell era 

vers Deus, e jo cridava que vullya morir, e despleya’m molt com no pudia morir que me 

anàs ab ell e no vullia romanir per res. E perdí forsa da tots mos membras axí com vos 

avets comptat al comensament d’aquest llibra, so és al pròlech con ma damanàvets per 

qual rahó m’a asdavengut aquest astramir e cridar que fiu en presènsia de vos e da molt 

d’altres en la sgleya da Sis. 

Loat e glorificat magnificat amat e hobait sia lo sant prasiós nom de nostra senyor 

Deus Jesus Christ. Amen.  

 
 
 

Beneyt es deu pare nostre senyor Jesucrist. Lo qual nos aconsola en tota la nostra 

tribulatio e a mi peccadora ha plagut aconsolar. Car dins lo temps de tremolo e batimer 

de dens del qual demunt en lo devuyte pas de la mia conversio es feta mencio. E apres 

aquella illuminatio la qual e hauda maravellosament en lo setze pas dient lo pater noster. 

Jo he sentit gran consolatio de la dolçor de deu per aquesta manera.  

Car en spirit fui portada aconsiderar la beneyta unio o aiustanant de la deitat e 

humanitat de Jesucrist, e la divinitat e humanitat en Jesucrist. En la contemplatio de la 

qual unio molt gran consolatio senti e son la maior consolatio que iamés haia hauda. En 
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axi que per la maior partida de aquell dia estigui depeus en la cella on orave closa e 

tancada esola. E lo meu cor ere per affectio o appetit en aquella delectatio o plaer 

entrant que iagui mol perdi la paraula; E ma companyona vench a mi e pensa que fos 

morta, e creya que yom moris mas anuiauem per ço com me fahia empaig.  

Mas una vegada mentre yo perseverave en aquestes coses, ans que hagues acabar de 

dar totes les mies coses als pobres. Jatsia que poch hi romangues a donar. Com hun 

vespre estigues en oratio nom ere vijares que jo sentis alguna cosa de deu. E per ço jo 

plorave e pregave a deu per aquesta manera dient: “Senyor aço que jo fas nou fas sino 

per trobar a tu, donchs tropte apres que haia acabat aquestes coses”. E moltes coses 

semblants dehia en la oratio. E fon me feta resposta dient axi: “Que vols” E  yo 

respongui dient axi: “no vull aur ni argent ams sim em donaves tot lo mon no vull sino a 

tu”. E llavores respos dient: “Estudia diligentment e apparellet car tantost que aço fas 

hauras fet tota la Trinitat vendra a tu.”  

Encara lavores moltes altres coses me foren promeses. Elevam de tota tribulatio e 

iaqui ab molta suavitat divinal. E dalli anant speri que axisfaria com me ere stat promes. 

E yo se compti aço a la mia companyona en una dubitatio per ço que a mi eren stades 

dites grans coses e promeses. Empero i a quim ab gran suavitat divinal.  

Apres aquestes cosas jo a mi a sanct ffrancesch vers la ciutat de Assis, e lavores en lo 

cami me fon complida la dita prometensa. Empero jo no havia encara complit de donar 

tot ço del meu als pobres, jatsia que poch hi romangues. Per ço com hun sanct home qui 

devia fer aço entretant se mori e nou pogue complir. Lo qual so ere conûtit per la gratia 

de de deu a la mia amonestatio. E mentre anave a distribuir los seu bens, e donar la sua 

posessio als pobres moro en lo cami. Empero deu molts miracles ha fets per aquell e la 

sua sepultura es hauda en reverencia.  

 

Donch mentre jo anava a sanct ffrancesch devers la Ciutat de assis78. Jo anave per lo 

cami fahent oratio e pregant entre les altres coses jo pregava sanct Ffrancesch que ell 

me imperas de nostre senyor deu que servas e tingues be la regla de sanct ffrancesch la 

qual no vellament havia promesa, e quam aconseguis gratia que yo sentis alguna cosa de 

Jesucrist e mes que mes quem fes finir los meus dies en pobretat. Car per aquesta raho 

ço es que hagues libertat de pobresa era anada a Roma apregar Sanct pere que ell me 

recaptas gratia de vera pobresa.  

																																																								
78 Aquí comença la visió d’Assís pròpiament ( 473, f. 20r) 
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Donchs de mentre les dites coses en lo cami pregant demanas com fos la attesa entre 

lo temple e la via estreta la qual munta damnt en vers Assis e es dalla lo temple en 

aquell loch son dit a mi axi: “Tu has pregat lo meu servent ffranscesch e jo noy he 

volgut trametre altre missatger. E yo son lo sanct sprit qui son vengut a tu per ço quet do 

consolatio la qual null temps has tastada. E vendre tot dins tu fins a sanct ffrancesch, e 

nou sebran ne percebran alguna cosa aquells qui son ab tu. E vull venir parlant ab tu per 

tot aquest cami eno dare fi al meu parla ne tu poras a altra cosa entendre sino a mi. Car 

jo te ligada e nom partira de tu sin ames”.  

E començam a dir les paraules quis segueren per provocarme a la sua amor. “Ffilla 

mia dolça a mia, ffilla mia temple meu ffilla ma delit meu ame a mi car tu es molt 

amada de mi molt mes que tu no m’ames a mi.” E motles vegades dehia a mi filla e 

sposa a mi dolça. E apres hi aiustave yo ame a tu mes que altre que sia en vall 

Espoletana. Donchs pus que jo so collocat esposat en tu ara colloquet e reposet en mi. E 

yo son stat ab los apostols e veyen me ab los ulls del cors e nom sentien axi com tum 

sents. Mas pus que ten seras tornada a casa sentras altra dolçor la qual null temps has 

sentida. E no parlare a tu axi com ara solament mas sentrar me. Tu has pregat lo meu 

servent ffranschesch sperant ab ell per ell ço que desijaves impetrars. E per ço com lo 

meu servent ffrancesch me ha molt amat molt e fet a ell. E si fos vuy alguna persona la 

qual mes me amas encara mes faria a ell.  

Mas deya que pochs son vuy los bons e que ere poca la fe. E damanaves dient · n 

“Tanta es la amor la qual he ala anima la qual me ama sense malicia que si fos ara 

alguna persona que perfectament me amas maior gratia faria a aquella que als altres 

sancts haia feta, dels quals en temps passats moltes grans coses son dites les quals ha 

fetes veu a aquells.” E no es algu quis puxe escusar de aquesta amor car tota persona pot 

amar a aquell e ell no vol altra cosa sino que la anima requira e ame aquell. Car ell 

verament ama aquell e ell es la amor de la anima. Mas aquestes paraules son molt 

profitades.  

E que deu sia la amor de la anima mostrave a mi per una raho per lo seu adveniment 

e per la creu la qual ha sostenguda per nosaltres. Com ell fos axi sens [mesura] gran e 

glorios. E explicave la passio e les altres coses les quals per nosaltres havia fetes. E en 

apres deya: “veges mi donchs si ha en mi alguna cosa sino amor”. E comprenia la mia 

anima molt certament que ell no ere sino amor. Clamaves empero que en aquest temps 

ten poques persones trobave en les quals pogues metre la sua gratia. E deya que ara 
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molta maior gratia faria a aquels los equals trobas ara amoants a ell que haia fets als 

altres sancts que dabans son stats.  

Deya donchs a mi altra vegada ffilla mia dolça a mi ama a mi. E deya “ La amor ma 

es sens [mesura] la qual he a la anima quim a mi sens malicia. E donavem vijares que 

volia que la anima hagues de aquella amor, la qual ell en vers la anima ha segons lo 

poder e virtut de la anima mia e si aço tan solament desijas ell o compliria.  

Altra vegada deya a mi “Amada mia esposa mia ama a mi, car tota la tua vida meniar 

e beure e tor lo teu viure plau a mi si tu  m[e] ames. Altra vegada dix a mi: “Jo fare en tu 

grans coses en lesguart de les gents, e en tu sere conagut e sere glorietar e clarificat e 

sera loat lo meu nom en tu per moltes gents. // 

Aquestes coses e moltes altres semblants dix a mi, mas jo mentres hoya aquestes 

paraules assignave los meus peccats e considerave los meus deffalliments e que no era 

digna de aquelles tan grans amors. E començava a duptar molt en aquestes paraules. E 

dix la anima a aquell lo qual parlava a mi: “Si tu fosses l’sprit sanct no diues a mi 

aquestes coses car aço nos conve nes [pertany] a mi e jo son frevol e poria per aço haver 

vanagloria. E respos a mi: “Ara veges e cogire situ de totes aquestes coses pots haver 

vanagloria, per la qual te exalces e isques de aquestes paraules, cogitant altres coses si 

pots. E yom esforza de haver vanagloria per ço que provas si era hber aço quem ere stat 

dit e si era lo sanct spirit. E comenci a guardar per les vinyes per tal que isques de 

aquest parlament e onsevulla guardas deya a mi: “veges contemple aquesta es creatura 

mia”. E sentia dolor tanta que nos pot dir. Entre aquestes coses e parlaments me eren 

portats a la mia memoria tots los meu peccats de la mia part no veya alguna cosa en mi 

sino los peccats e deffalliments e sentia en mi humilitat mes que per null temps no havia 

sentida. 

Apres aquestes coses dix a mi que tant era amada que lo fill de deu e dela verge 

maria  se ere inclinat a mi parlar. Mas deya Jesucrist a mi: “Si tot lo mon vengues are ab 

tu, tu no pories ara parlar a altra car ara com jo vench ab tu tot lo men ve ab tu”. E per 

ço quem donas seguretat e certitud del dupte deya a mi : “Yo so aquell qui son stat 

crucificat per tu, e e sostenguda fam e fet per tu, e tant te he amada que la mia sanch e 

stampada per tu”. E deya a mi tota la passio. E deya demane gratia per tu e per tos 

companyons e per tots los que voldas e apparallet a rebra la. Car jo son per molt mes 
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adonar que tu a rebre. Mas la mia anima crida dient “Jo no vull demanar car non so 

digne. E eren me reduits a la mia memoria tots los meus pecats79.  

E encara altra vegada deya la mia anima: “Si tu qui del començament encara has 

parlat [fosses] lesperit sanct tu no [diguesses] a mi tan grans coses. [E si tu] fosses en mi 

deguera esser en mi tanta de aegria que jo [ànima] no la pogues sostenir”. E respongue a 

mi “E quina cosa es o pot esser feta sino axi com jo vull.” E per tal yo not do altra 

alegria ne mes sino aytanta com ne han e jo ne ja donada  menor [que] aquesta e aquell 

al qual la doni ia que no sentint ne y abent. E altra vegada te [do] aquest senyal que yo 

ço. Esforcet ara de parlar ab los teus companyons e pensa e cogita altres [coses] qual [te 

vulles o] be o mal car [que no poras] altra cosa [sino] de deu. E yo so tot sol [aquell qui 

sé] ligar la pensa. Mas totes aquestes coses jo fas a tu no per tos [merits mas] per la mia 

bonesa.  

En totes aquestes coses i ne eren reduits a memoria tots les meus mals e yo veya [los 

meus] peccats per les quals jo ere digne de infern. E aço veya clarament i nulls que null 

temps agues vist. Encara [deya] a mi que si yo vingues ab [altres] no tals com eren 

aquells [ab qui] jo ere vinguda que aquestes coses demunt dites no foren a mi fetes. Ne 

encara aqu[ells percebien] o entemen per alguna manera la mia langor o malaltia per tal 

com jo que cascuna paraula [callava la gran] dolçor e [no] volguera que nulla temps 

aplegassem on anave o que la via aquella null temps [finis]. Mas quanta era la alegria e 

dolçor de deu la qual yo [sentia] nou podia [affirmar] ne dir maioritariament quant dex 

ja son lesperit sanct la qual entre semblantment quant [deya totes les altres coses rebia] 

gran dolçor.  

[Vench donchs ab com me] auia dit e nos parade e [continuadament estech] ab mi 

fins apres dita [menjar] a [la segona ve]guada que a mi a sanct francesch. Donchs en la 

segona vegada com yo ani a la Iglesia de Sanct Francesch pintat en lo m de Jesucrist dix 

a mi Jesucrist: “[Axi] stat tendre yo e molt mes ques puya considerar ab los ulls 

corporals. E [ara es la hora] que yo a tu filla dolça temple meu amada mia ia ques que 

plena. Ja to he dit que per aquesta consolatio yo la quesch a tu mas not iaquire sim 

ames. E iatsia aço fos paraula amargosa lavors --aver es--- aquesta per tu la tanta dolçor 

senti que fon cosa molt delitable. 

E lavores yo [guardi] quel [vehes] aquell ab los [ulls d]el cors e dels [pensa] e 

[viulo]. E som demanes que viu, viu una cosa vertadera [plena de magestat] sens 

																																																								
79 Escrit amb una sola ‘C’, a diferencia de la resta de vegades que apareix aquesta paraula, escrita amb 
dues: peccats.  
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mesura. La qual jo no se dir sino quem no vijares que era tot be. Moltes paraules de 

dolçor dix a mi. E partintse feu lo departiment a molt plasent e epaccable e ab dolçor 

sens mesilra se parti. E partis planament e spau e no fa [soptat]. E entre les [moltes] 

paraules dyx a mi aquestes: “ffilla mia dolça a mi molt mes que jo a tu t[em]ple meu 

amada mia tu [has lo] anell [de la mia] amor e es [esposada] per mi. e [daq’avant] not 

partiras de mi, a e la [benediccio del pare] e del sanct spirit hagues tu e [la] tua 

companyona.” 

E [tantost] la anima a crida: “Senyor e[ntro] que [tor]neu [mia anima] tu no peccare 

[daq’avant] mortalment”. E resposme “Jo no [dix] ço a tu.” E com jo en la p[artid]a lo 

demanas cada pas la mia companyona [respos] a mi. “A la tua companyona jo li dare 

altra gratia”. Donch [axi sen parti] e no vulgue que partintse jo iagués mes que estigues 

en mos peus.  

Apres del seu departiment jo caygué defeent e comencí de tremolar e de batre les 

dents a altaveu cridar e clamar e tremolave sens alguna vergonya clamant e cridant e 

dient aquesta paraula ço es: “Amor encare no te conegut perque i[aques] ys ya”. E non 

podia dir mes sino que clamant aço volia formar e dir e no ho podia formar axi era closa 

e tancada de la pataula e veu e clamor e per ço no era entesa la paraula als hoynts.  

Mas aquesta tremolo e estreniment de dents e clamor me esdevench en la entrada del 

portal de la esglesia de sanct ffrancesch en lo qual loch apres del departiment de deu 

segui tota flacha tremolant e cridant en presencia de tot lo poble. Entant que aquests qui 

ab mi eren venguts de luny e mos conaxens staven envergonyits creents ells esser altra 

la causa.  

I aquim donch ab certenitat e sens dupte que aquell qui m havia parlat ere deu. Mas 

jo per la gran dolçor de aquell e per la dolor de la partença [cridava volent morir] e gran 

dolor era a [mi] per [com no] moria e perque romania apres dell. E totes les mies 

junctures se departien.  

Apres aquestes coses jo torni de la ciutat de assis ab grans dolor jo venia per lo cami 

parlant de deu e era a mi gran pena de callar mas iom esforçave abstenirmen per raho 

dela companyhia. Empero de a mi [Jesucrist] en lo cami tornant de Assis “Jo do a tu 

senyal que yo son Jesucrist lo qual parle a tu e he parlat. E do a tu la Creu e la amor de 

deu dins en tu. E aquest sem [senyal sera a] tu eternalment.  

E yo tantost aquella creu e amor de deu sentia dins en la mia anima e redundave e 

aparexia en lo cors e sentia corporalment aquella Creu esentint regalaves la mia anima 
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en la amor de deu. 80 Mas puys que fiu tornada aci per la delectatio spiritual que deu 

dona a la anima stave en casa sentia una dolçor pacifica e reposada tan gran que aquella 

no se dir. E havia desig de morir e pensa lo viure per raho de aquella dolçor e repostant 

e azi delutable que aquell no se exprimir per tal que vingues a aquella dolçor de la qual 

sentia alguna cosa.  

E per ço que no [perdes] aquella la qual havia jo desijave lo morir e exir del mon, e 

lo viure ere a mi pena sobre e mes que la pena e dolor de la mort de ma mare e de tots 

mos fills e sobre tota dolor que jo pogues cogitar. E iagui malalta en casa per raho de les 

coses damunt dites per vuyt dites. E cridave: “Senyor hages pietat de mi e nom lexes 

mes star en aquest mon”. Mas daq anant senti odors medianals. E tan grans son stades 

aquestes coses e altres que no les pusc dir certament poques paraules ne pusch 

recomptar mas lo pleer e dolçor la qual estava nou poria dir. E moltes vegades aquest 

parlament e stat a mi fer mas no abtant spay ne ab tanta dolçor ne axi profundament. 

Mas apres que jo fui tornada de Assis e iahia axi com ja es dit la mia companyona la 

qual era de gran e meravellosa simplicitat e pietat e virginitat hoy una veu lavores dient 

a ella “Lo sanct spirit es dins la cella”. E vengue a mi e comença de encercar dient: 

“Digues me ço que has dit per tres vegades que vengues a tu”. E yo e repost aytan be 

per tres vegades plaume. E lavores recompti a la mia companyona moltes coses de 

aquests secrets. E aci es acabada aquesta primera visio.  

 
 
 

Beneyt sia deus e pare del nostre senyor Jesucrist quins aconsola en tota tribulacio e 

ami peccadora li ha plagut acconsola. Dintre aquell temps de tremolo e batiment de dels 

del qual damunt en lo xviii pas de la mia conversio  es feyta mencio. E apres de aquella 

illuminacio la qual agui maravellosament dient en lo setzen pas pater nostre senti 

consolacio gran de la dolçor de deu en aquesta manera ffuy en sprit e fuy portada a 

considerar la beneyda unio de la deytat e humanitat de Jesus, e divinitat e humanitat en 

Jesus, en la qual contemplatio senti gran consolació.  

E fon maior aquesta consolacio que altra que may agues aguda en experiencia axi 

que per gran part de aquell dia estigui de peus en la cella on orava tancada e closa e 

sola, e lo meu cor era enflamat en aquella delectatio en tant que jagui molt e perdí la 

paraula. E la mia companyona vench a mi e cogita que fos morta e cregue que morís 

																																																								
80 Dibuix d’una creu sobre una muntanya, amb tres claus: dreta, esquerra i sota. (f. 23r) 
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mas yo men enujava per tal com me fabre empachament. Una vegada com yo plen^as 

aquestes coses ans que accabas de donar totes les mies coses a pobres jatsia que poch hi 

agues romas a donar. Com stige en oracio una vesprada nom era vejares que res sentis 

de deu, e per tal yo plorava e pregava a deu en aquesta manera dient: “Senyor aço que 

yo faç nou faç sino per a trobar a tu, donchs tropte senyor puys que aure accabat.” 

Altres coses e moltes e moltes semblants deya en la oratio e fon me feta resposta dient 

axi: “Que vols?”, e yo respongui: “No vull or ni argent ans sim donaves tot lo mon nou 

vull sino a tu.” E lavors respos dient: “Estudiat diligentment en apparellarte que tantost 

que ço que fas fera accabar de fer tota la trinitat vendra en tu.” Moltes altres coses 

encara la donch me foren promeses. E traguem de tota tribulacio e jaquim ab molta 

suavitat divinal. E daqavat espero que axi bia com mera estat promes.  

E yo no recontí aço a la mia companyona en una dubitacio per aço com grans coses 

me eren estades dites e promeses empero jaquim ab gran suavitat divinal. Apres de aço 

aní a Sant Francesch vers la ciutat de assis e lavors en lo cami me fou complida la dita 

prometença. Empero encara no havia complit de donar a pobres tots los meus bens a 

pobres jatsia a poch ni romangue per tal com un sant hom que aço fer devia en tan de 

mig mori e nou pogue complir. 

Eras certes conduit per la gràcia de deu per la mia amontestacio e dementre que 

anava a distribuir los eus bens e donar la sua possessio a pobres en lo camí mori. Deus 

empero molts miracles ha fets per el e la sua sepultura es aguda en reverencia. Donchs 

dementre que yo anava a sant francesch deves la ciutat de assis anava per lo cami fent 

oracio hi entre les altres demandes pregava a mossenyor sant francesch que el me 

empetras gracia de nostre senyor que buas de la regla del benahuyrat francesch la qual 

novellament avia promesa e quem aconseguis gractia que sentis quealcom de Jesucrist. 

E mes que mes quem fes estar e finir mos dies en pobretat. E per aquesta raho ço es 

asaber que agues franquesa de pobretat era amada en roma a pregar mosey fent pere, 

que el me aconseguis gracia de vera pobretat. E per me tant per merits dt benaventurat 

per e del benaventurat francesch me son donada gracia divina que certament senti lo do 

de vera pobretat.  

Donchs de mentre que le sdites coses en lo cami orat demanas com fos ja atesa entre 

lo temple e la uja estreta que munta damunt deues assis hi es passat lo temple en aquell 

loch me fon dit axí: “Tu has pregat lo meu buet francesch e y noy he volgut trametre 

altre misatge e yo son lo sant sperit que son vengut a tu per ço quet donas consolacio la 

qual may no has tastada e venre tot dins a tu entro a sant francesch e pocj sen pensara 
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aquells que son ab tu. E vull venir ab tu parlat per tot aquest cami e no dare fi al 

parlament ni tu poras en altra cosa entendre sino a mi per tal com yo te ligada e nom 

partire de tu sim ames.”  

E començam de dir les paraules que seguexen per provocarme a la sua amor81: “Filla 

mia dolça a mi temple meu filla mia filla mia82 delit meu, ama a mi car tu est molt 

amada per mi molt mes que tu no ames a mi”. E sovent me dehia: “Filla e esposa dolça 

a mi hi en apres hi aiustava yot am mes que altra q sia en la vall d’Espoleda. Donch 

puys que yom son collocat e pausat en tu ara colloca e repausat en mi. Yo fuy ab los 

apostols e vehien me ab los ulls corporals e nom sentien axi com tu sents hi en apres que 

has tornada a casa sentiras altra dolçor de la qual may no has aguit experiencia e no 

parare a tu axi com ara mas solament sentiras. Tu has pregat lo meu beneit francesch me 

ha molt amat molt li he fet e si era huy alguna persona que mes me amas encara me li 

faria. E deyam que poch eren huy los bons e que era poqua la fe83. 

E qellavas dient “tanta es la amor que yo he a ala anima quem ama sens malicia que 

si ara em alguna que perfectament me amas major gratia li faria que dabans no fiu als 

sants dels quals enlo temps passat moltes e grans coses sen reconten que deu feu a ells. 

E no es deguu ques puga escusar de aquesta amor car tota persona pot amar a ell hi no 

vol ni carqua altra cosa sino que la anima requira e ame a ell, car ell vertaderament ame 

a ella hi ell es la amor de la anima. Aquestes paraules son profundes. E que deu sia la 

amor de la ania mostravem a mi per quina raho per lo seu adveniment e per la creu que 

ha sostenguda per nosaltres, com ell fos axi sens mesura e glorios, hi explicava la passio 

hi les altres coses que per nos ha fete. Hi en apres deya: “Vejes84 si ha en mi sino amor.” 

Hi clamavas empero que en aquest temps tan poques persones trobava en les quals 

pogues posar la sua gracia e deya que ara molt major gracia faria a aquells que trobaria 

amants a si que no feu als sants que son estats dabans.  

Deya doch a mi altra vegada: “filla mia dolça a mi ama donch a mi que tu est molt 

pus amada que tu ames a mi amada mia ama a mi.” E deya: “sens mesura es la amor que 

yo he ala anima que a mi ama sens malicia”. E donava vejaxes que el volia que la anima 

agues de aquella amor que ell ha a la anima. Segons lo poder de la anima e virtut e si 

solament aço desijava que ell ho compliria. En encara altra vegada deya: “Amada mia 

sposa mia ama a mi tota la tua vida, menjar e beure e tot lo teu viure tot me plau sim a 
																																																								
81 Una mà dibuixada apunta “a la sua amor” (f. 8r) 
82 Repetit al manuscrit. 
83 Al marge d’aquesta frase hi ha una cara amb expressió preocupada al marge 
84 Escrit al marge: “E comprenia la mia anima certament que ell no era altra co[sa] sino amor” (f .8v) 
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mes. Encara altra vegada dix a mi: “Yo fare en tu grans coses davant les gents hi en tu 

sere conegut e glorificat e [valuat] lo meu nom en tu per moltes gents aquestes e daltres 

moltes dix a mi semblants.” Yo empero de mentre hoya aquestes coses asignava los 

meus peccats e considerave los meus deffalliments, e que no era digna de aquestes tan 

grans amor e comenci de dubtar molt en aquestes paraules.  

E dix la mia anima a aquell quim parlava: “Si tu foses le’sprit sant no diries a mi tals 

coses que aço nos nos cove a mi nis pertany. E yo son frevol e porian aver vanagloria. E 

respos a mi: “Ara vejes e cogita si tu de totes aquestes coses poras aver vana gloria per 

la qual te exalces, he hix de aquestes paraules cogitat ne altres si pots. E yom esforci de 

aver vana gloria per tal que provas si era ver ço quem era estat dit e si era les sprit sant, 

e comenci de guardar per les vinyes per tal que isques de aquell parlament hi en tot loch 

hon guardava deya a mi: “Vejes contempla aquesta es creatura mia, e senti a en mi una 

dolçor que nos poria parlar. Entre aquestes coses eren reduides a la mia memoria totes 

les mies migitats i peccats, e de la mia part no veya en mi sino peccats e deffalliments e 

sentia en mi humilitat mes que no havia sentida.  

Apres d’aço dix a mi que tant era amada que lo fill de deu e de la verge a se era 

enclinat a mi parlar. Deya a mi Jesucrist: “Si tot lo mon venia ara a parlar ab tu tu no 

pories ara parlar a altri car ara com yo vench ab tu ue ab tu tot lo mon. E per tant quem 

donas seguretat del dubte que avia deya a mi yo son que fuy cricificat per tu hi 

sostenguda fam e set per tu e deya a mi tota la passio. E deya a mi demana gratia per tu 

e per los teus companyons, e per tots los que volras e apparellat a rebre car yo son per 

molt mes a donar que tu a rebre. E la mia anima crida dient: “No vull demanar que nom 

son digna e eren reduits a la mia memoria tots los meus peccats. Encara altra vegada 

deya la mia anima: “Si tu que del començament encara parles ab mi foses lo Sant Sperit 

no diries a mi tan gran coses. E si tu foses en mi deuria esser en mi tanta alegria que 

[mia anima] no la pogués sostenir.  

E respos a mi: “E que es mi cer no pot sino aytat com jo vull, e per tal yo not do altra 

alegria ni mes sino aytanta com nas. E yo ne ja donada menys85 que aquesta e aquell 

aqui la doni. Jague no sentit ni vehent. E altra vegada te do aquest senyal que jo so. 

Esforçat ara de parlar ab los teus companyons e cogita altres coses quals te vulles o be o 

mal que no poras altra cosa cogitar sino de deu, yo son aquell sol qui pusch ligar la 

pensa.”Totes aquestes coses faç yo a tu no per tos merits mas per ma bondat.  

																																																								
85 Escrit ‘meyns’ 
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Entre aquestes coses se reduhihen a la mia memoria tots los meus peccats e veya los 

meus peccats per los quals era digna de Infern, e aço veya pq clarament que may no avia 

fet. E deya encara a mi que si fos venguda ab altres no aytals com aquells ab qui era 

venguda que les dites coses no foren a mi feytes. Ni ells percebien en denguna manera 

de la mia langor o malaltia per tal com yo en cascua paraula callava la gran dolçor e no 

volguera que may plegasem alla on anavem, ni que la via may no accabas en tostemps. 

Quanta era aquella alegria e dolços de deu la qual yo sentia, nou poria e[s]timar ni dir, 

majorment com dix yo sn lo sant sperit que entre dins tu. He semblantment com deya 

totes les altres coses rebia gran dolçor.  

Vench donchs ab mi entro a sent francesch axi com me avia dit e nos parti de mi e 

continuadament estech a mi tro apres menjar com a mi la segona vegada com yo ani a la 

sglesya de sant francesch quant yo fiqui los genols en la entrada del portal de la dita 

sgleya e uiu sent francesch pintat en lo si de Jesucrist dix a mi Jesucrist: “Axi te tendre 

yo streta e molt mes que puga considerar ab los hulls corporals e ara es la hora q yo a tu 

filla dolça temple meu amat umpla e jaquesca. 

Ja to he dit86 que per aquesta consolacio te jaquesch mas not iaquire sim ames e jatsia 

que fos paraula amarga lavors empero en aquella paraula senti gran consolacio, tanta 

dolçor que fon una cosa molt sobres delitable. E lavors yo guardi quel vehes ab los hulls 

del cors e de la pensa e viu lo. E sim demanes q viu, viu una cosa plena de magestat87 

sens mesura la qual no se dir, sino quem era vijares que era tot lo be. Moltes paraules de 

dolçor a mi e anaret fen seu lo departiment molt placable e ab molt gran dolçor sen 

parti, e anava son planament e trigosa e no soptat.  

E entre les altres paraules dix a mi aquestes: “Filla mia dolça a mi molt mes que yo a 

tu temple meu amat meu tu has lo anell de la mia amor e est airada e esposada per mi e 

daq’avant not lunyaras de mi e la benediccio del pare e del fill e del sant sprit haies tu e 

la tua companyona. E tantost la anima crida: “O senyor entro que torneu a mi daq’avant 

no peccare mortalment”, e respos me “yo no dich axo a tu.” E com yo en lo departiment 

demanas gracia per la mia companyona respos a mi: “A la tua companyona dare altra 

gracia” axi donchs sen parti e no volgue que el partit yo iagues mas que estigues de peus 

apres del seu departiment yo caygui desient e comenci a tremolar e de batre les dents 

altamen e cridar e clamar, e tremolava e batia les dents sens neguna vergonya cridant e 
																																																								
86 Estil d’escriptura molt oral. A l’edició crítica de Thier i Caluffetti (1985, 182) està en tercera persona 
(“Et dichebat: Pete gratiam quamque vis pro...”) 
87 Anotació al marge que posa ‘vertadera’, I una mà que assenyala un fragment que comença al ‘sa’ I 
acaba a un assenyalo més avall  (f. 10r) 
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dient aquesta paraula ço es a saber: “Amor encara no te coneguda per que axim jaques” 

e nom podia dir perque sino que cridant e volia formar e dir aquesta paraula e no la 

podia formar axi era encolsa per la veu e [clarament] e per tal los hoints nou podien 

entendre. Aquesta tremolo e cdament me esdevench en la entrada del portal de la sgleya 

de sant francesch on apres del departiment de deu segui malalta e tremolosa e [cridant] 

en presencia de tot lo poble en tant que los que eren venguts ab mi e los meus conexets 

estave de luny avent vergonya crehents que altra fos la causa. Jaquim donchs ab 

certenitat e sens degun dupte que aquell que ab mi avia parlat fos deu. Yo empero per 

dolçor de aquell e per dolor del departiment cridava volent morir e era a mi gran dolor 

com no moria e com romania apres dell e los ossos e totes mies juctures se departien.  

En apres de aço torni de la ciutat d’assis e ab gran dolor venia per lo cami parlant de 

deu e era a mi gran pena lo callar mas eram forçat de abstenir men per la companyia. 

Empero dix a mi Jesucrist en lo cami tornant de la ciutat de asis: “do” dix ell, “do a tu 

senyal que yo son Jesucrist que parle ab tu e hi parlat a tu e do a tu la creu e la amor de 

deu dintre en tu e aquest senyal sera a tu eternalment.” E yo tantost senti aquella creu e 

amor de deu dins en la mia anima e redundava e demostrava en lo cors e sentia aquella 

creu corporal e sentint fonias la mia anima en la amor de deu. Apres donch que fuy 

tornada e estava en casa sentia una dolço pacifica reposada e tan delitable88 que aquella 

no poria explicar e avia desig de morir hi era a mi tanta pena viure per aquella dolçor 

pacifica e reposada e tan delitable que aquella no poria explicar ço es a saber que 

vengues en aquella dolçor de la qual sentia que a com e que no perdes aquella que avia 

q yo desigava morir e exir de aquest mon. 

E lo viure me era pena sobre pena e era major que la dolor que avia aguda de la mort 

de la mia mare e de mos fills e sobre tota altra dolor que yopogues cogitar. E iagui 

malalta en casa per les dites coses be VIII jorns. E cridava: “Senyor ajes pietat de mi e 

no permetes que pus anant romanga en aquest mon”. En apres de aço sovent senti odors 

medicinals e tantes foren aquestes e daltres que no les poria recorar. E les paraules 

algunes e poques puch recordar mas la delectacio e dolçor que he sentida no la poria 

recitar. Moltes vegades aquest parlament son feyt a mi mas no ab tan gran spay e triga 

ne ab tanta dolçor ni axi pregonament. En apers empero que yo fuy tornada de assis e 

jaya axi com ja he dit la mia companyona que era de maravellosa simplicitat e puritat e 

virginitat hoy una veu lavores dient a ella “lesperit sant es dis en la cella. Sench donch a 

																																																								
88 Al marge: “Tan gran.” (f. 12v) 
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mi e comença de enquerir dient: “digues me ço que has cor tres vegades me es estat dit 

que vengues a tu”, e yo respongui aytale tres vegades plau me. E lavores recontí a la 

mia companyona moltes coses de auestes secretes. E aqui acaba la primera visio.  

 
 


