
PETITA CONTRIBUCIÓ A L'INVENTARI D'OBRES 
CATALANES DE PIETAT POPULAR ANTERIORS 

AL SEGLE XIX 

Les notes q~e han estat ordenades a continuació són una part 
de les que s'han reunit en el corpus de manuscrits catalans o de 
procedència ·Catalana que, fa anys, vaig començar sota els aus
picis de la Fundació Patxot. Premures de temps no m'han per
mès incorporar-hi altres notes procedents de fitxes que temps ha 
que són fetes, però que encara no estan intercalades, ni d'afe
gir-n'hi d'altres de manuscrits de biblioteques barcelonines que 
encara no han estat examinats. 

Heus ací les biblioteques d'on procedeixen els materials ací 
aplegats, amb les abreviatures que he usat i la bibliografia uti
litzada: 

Balaguer (després Vich) , Convent de Franciscans: MARTORELL 1 TRA
BAL, Francesc, Manuscrits, dels P.P. Caresma.r, Pasqual i Martí 
a la biblioteca del convent de Franciscans de Balaguer ( cEst. 
univ. cab, XII, 178-240). 

Barcelona. Arxiu Capitular (Barc. Arx. Capit.) 
Ateneu Barcelonès (Barc. At.): MAss6 TORRENTS, J., Manuscrits 

de la Biblioteca de l'At~neu Barcelonès («Rev. de Bibliogr. cata
lana>, I, 12-16, 154-226). 

Biblioteca de Catalunya (B. C.): MAssó TORRENTS, Jaume, RUBIÓ 
1 BALAGUER, Jordi, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de 
Catalunya ( cButll. de la Bibl. de Cat.>, I a VII); MARTÍ DE BAR
CELONA, De codicografia franciscana catalana («Estudis francis
cans>, XLII, 69-79). 

Arxiu del Palau: CASANOVAS, Ignasi, Còdexs de l'Arxiu del Palau 
( cRev. de Bibliogr. catalana>, VI, 5-42). 

Biblioteca Universitària (Bar. Univ.). 
Monestir de monjes de Sant Pere de Sarrià: VALLS TABERNER, F., 

Manuscrit literari del monestir de Sant Pere («Est. univ. cat.), 
VI, 347-50). 
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·Carpe·ntras, Biblioteca Municipal (Bibl. M.): Catalogue général des 
Manuscrits des Bibliothèques Publiques de France. Départe
ments, XXXIV. 

Escorial (Esc.): ZARCO CuEVAS, Julian, Catalogo de los ma.nuscritos 
catalanes, valencianos, gallegos y portugueses de la. biblioteca 
de El Escorial («Bol. R. Ac. de la Hist.>, XCIX, 65 ss.). 

Girona, Arxiu Capitular (Arx. Cap.). 

Madrid, Biblioteca Nacional (B. N.); DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús, Ca
talogo de los ma.nuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional. 
Madrid, 1931. 

Marsella .• Biblioteca Municipal (Bibl. M.): Catalogue général des Ma
nuscrits des Bibliothèques Publiques de France. Départements, 
XV; BRUNEL, C., Notice et extrait du Manuscrit 1095 de la Bi
bliothèque de Marseille contenant des sermons catalans. París, 
1935 (extr. de la «Bihliothèque de l'École des Chartes», XCV). 

'Montserrat: ALBAREDA, Anselm M.a, Manuscrits de la Biblioteca de 
Montserrat ( «Analecta Montserratensia», l, 3 ss.). 

Mo11ella, Arxiu arxiprestal (Arx. arx.): BETÍ, Manuel, Notícies de dos 
manuscrits de l'Arxiu de l'Arxiprestal de Morella («Butll. de la 
Bibl. de Catalunya», IV, 47 ss.). 

Oxford, Bodleyan Library: STUDER, Paul, Notice sur un manuscrit ca
tal:a.n du XVè 1siècle (Bodley. Oriental 9) («Romania», XLVII, 
1921, 88 ss.). 

París, Biblioteca Nacional (B. N.): MOREL-FATIO, A., Bibliothèque 
N·ationale. Département des Manuscrits. Catalogue des manus
crits espagnols et des manuscrits portugais. París, lmprimérie 
Nationale, 1892; BoHIGAS, Pere, El Repertori de manuscrits ca
talans de la Fundació Patxot. Missió de París. Biblioteca Na
cional («Est. univ. cat.», XV, 1930, 92 ss., 197 ss., XVI, 82 ss., 
210 ss.). 

Saragossa, Biblioteca capitular de la Séu: MARCH, Josep M.ª; Còdexs 
catalans i altres llibres manuscrits d'especial interès de la Bi
blioteca Capitular de Saragossa («Butll. de la Bibl. de Cat.>, VI, 
357 ss.). 

Tarragona, Biblioteca Pública, Fons de manuscrits de Santes Creus 
(Bibl. P., SS. CC.): BOFARULL, Jaume, Còdexs catalans de la Bi
blioteca Provincial de Tarragona («Rev. de Bibliogr. catalana:., 
Ill, 168 ss.). 
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València, Biblioteca Universitària (Val. Univ.): MAssó 1 TORRENTS, J., 
Manuscrits catalans de València («Rev. de Bibl. cat.», III, 45 ss.; 
VI, 146 ss.). 

Vich, Arxiu Municipal (A. M.): MAssó r TORRENTS, J., Manuscrits 
catalans de Vich («Rev. de Bibliogr. catalana>, U, 229-53). 

Biblioteca Capitular (abans al Museu Episcopal) (M. E.): Gun10L, 
Josep, Catàleg dels llibres manuscrits anterior~ al segle XVIII 
del Museu Episcopal de Vich ( cButll. de la Bibl. de Cat.», VI
VIU). 

Molts dels manuscrits dels quals dono bibliografia han estat 
examinats directament per mi; quan no cito bibliografia, les no
tes han estat preses sobre el mateix còdex. Dels manuscrits més 
avall esmentats hom suposa que foren destruïts en 1936 els dels 
franciscans de Vic, el de les monjes de Sant Pere de Sarrià i els 
dos de l'Arxiu arxiprestal de Morella. També s'ha perdut el ras
tre dels còdexs de l'arxiu del Palau de Barcelona, el qual forma 
part del patrimoni del comte de Sobradiel i era regentat pels 
Pares de la Companyia de Jesús quan aquesta fou dissolta per la 
segona república espanyola. Els altres manuscrits esmentats su
poso que encara es conserven. 

Haurien pogut entrar en aquesta llista obres d'algunes grans 
figures de la literatura catalana. que tenen per finalitat l'educa
ció religiosa o l'edificació dels llecs. Deliberadament he pres
cindit d'aquesta mena d'obres que figuren en bibliografies gene
rals i especials de la literatura catalana, i d'altres obres anònimes, 
de certa vàlua literària, del tipus del Llibre d'Amoretes, publicat 
pel P. Albareda dintre de la sèrie Místics de Montserrat, de les 
quals encara en resten bastants d 'inèdites. Aquesta vegada no 
ens ha interessat aquesta mena d'obres, sinó les de caràcter més 
senzill, de vegades modestes notes insertes en fulls sobrers de 
manuscrits, i obretes d'ensenyament popular. Algunes adreçades 
als ministres del culte o a religiosos, per llur caràcter senzill i 
per relacionar-se estretament amb la formació religiosa popular, 
he cregut que podien incloure's en el present inventari. 

Les notes utilitzades, tant les que jo mateix he pres com les 
procedents de catàlegs i repertoris bibliogràfics, es troben en un 
grau d'elaboració molt diferent. Unes vegades són notes preses 
ràpidament i altres vegades descripcions detallades. Això explica 
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la desigualtat que hom pot trobar en la present relació. Sempre 
que he pogut he citat l'íncipit dels opuscles per tal de facilitar 
la identificació de les obres, i he comprovat les fitxes que han ser
vit de base a aquest inventari amb les descripcions impreses o 
manuscrites d'on foren tretes. Només m'he servit de fonts mo
dernes, i he deixat de banda notícies bibliogràfiques anteriors 
al 1836 i dades d'inventaris antics, car el meu propòsit actual ha 
estat constituir un primer recull d'obres, existents en 1936, i ofe
rir-lo a qui durant tants anys ha treballat per l'apostolat religiós 
popular en llengua catalana. Per facilitar la utilització d'aquests 
materials a qui puguin interessar, he posat les signatures que 
porten en els dipòsits on actualment es troben, excepte en els 
casos que es cita pel número de catàleg. Només en el núm. 15 
es dóna una signatura antiga, que no m'ha estat possible substi
tuir per la moderna. La disposició adoptada en la present relació 
ha estat la següent: títol de l'obra - real o suplert- en lletra 
cursiva, seguit de l'íncipit entre cometes, quan ha estat possible 
donar-lo; indicació de dipòsit bibliogràfic, signatura topogràfica, 
foliació en la forma en què apareix en les fonts d'on són preses 
les notes, i finalment la cita bibliogràfica abreujada. Els manus
crits que duen un número romà - diferent del de la foliació -
al costat del de la signatura, són reculls facticis. Aquest darrer 
número significa el lloc que l'opuscle ocupa en el recull. Només 
s'han emprat les abreviatures f. o p. (foli o pàgina) en els casos 
en què podia haver confusió si no s'usaven. Els opuscles de la 
secció II han estat ordenats per conceptes, posats al començ 
dels articles, al costat del nombre d'ordre, amb caràcters rodons. 
Donem al final una llista d'íncipits amb referència al nombre 
de l'inventari *. 

* Sigles 1USades: 
«B. B. c.,, = Butlletí de Ja Biblioteca de Catalunya. 
B. C. = Biblioteca de Catalunya. 
B. N. = Biblioteca Nacional (Bibliothèque Nationale) . 
«E. U. C.,, = Estudis universitaris catalans. 
M. E. = Museu episcopal. 
«R. B. C.» = Revista de Bibliografía catalana. 
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I. PRÀCTIQUES PIADOSES. ORACIONS. 

l. Breus notes sobre algunes pràctiques piadoses. Barc., Univ., 89 
(ant. 21-1-24), 95. s. xv. 

2. Confessions e justificacions . . . del savi pecador o pecadora qui 
ab temps se apparella a ben viure e morir. Esc., d . IV. 19, 44-48. 
S. XIV-XV (ZARCO, p. 90). 

3. Devotes deprecacions a la Passió de Crist. Vich, M. E., 90, 1-2. 
s. XVI (GUDIOL, «B. B. C.», VII, 119). 

4. Oras de la sancta passió de nostra Senyor. B. C., 92, 56. s. xv. 
(MASSÓ i RUBIÓ, «B. B. C.», V, 172). 

5. Hores de la Creu del pare Joan XXII. En vers. «Matines. Sauj
esa de Déu lo para ... ». París, B. N., esp. 541, ff. F-G. s. XIV-xv 
(BOHIGAS, «E. u. C.», xv, 216) . 

. 6. Novenari de St. Ramon Nonat. «Tan poderosa és la virtud ... >. 
Madrid, B. N., 1857538. Any 1727 (D. BORDONA, Cat., p. 102). 

7. Oració de Benet XXII. «Prech-te piíssim senyor Jhesuchrist ... ». 
París, B. N., esp. 544, 12 v. s. XVI. 

8. Oració. «Senyor ver Déus tot poderós . .. » Barc., Univ., 165 
(ant. 20-5-1), 118. S. XIV. 

9. - «Nostre senyor Déus ... » Esc., N. I. 16, 172-73 v . s. xv 
{ZARCO, p. 118). 

10. - «Ü senyor Jhesuchrist, fill de Déu viu, boges me ... » 
París, B. N ., lat. 1309Al, 266 v. s. xv. 

11. Oració supersticiosa. «Sent Leó papa de Roma ell escriví ... > 
Marsella, Bibl. M., 1095, LXXIII. s. xv. (BRUNEL, Notice, p. 22). 

12. Oració. «Ü ànima mia, gran compació he de tu .... » París, B. 
N., esp. 45, 68-70. Any 1456. (MoREL-FATIO, 9.) 

13. Oracions. Bar., Palau, Ill, CXVv. s. xv (CASANOVAS, «R. B. C.>, 
VI, 12). 

14. Oració indulgenciada pel papa Bonifaci i altra del papa Inno
cent, seguides d'altres en català i llatí, Vich, M. E., 208, XXX v. s. xv 
(GUDIOL, «B. B. C.>, VII, 154). 

15. Oracions en català, precedides dels m.anaments de la llei de 
Déu, articles de la Fe i obres de misericòrdia. Val., Univ., 92-4-18, 87. 
s. xv (MAssó, «R. B. C.>, VI, 216). 

16. Oracions en català i llatí. B. C., 92, 3. s. xv (MAssó i RUBIÓ, 
«B. B. C.», V, 171). 
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17. 
38). 

18. 
54). 

PERE BOlllGAS 

Bar., Palau, XVI. s. XV-XVI (CASANOVAs, cR. B. C.», VI, 

Morella, Arx. arx., I, n.0 24. s. xv (BETÍ, cB. B. C.», IV, 

19. Dues oracions en català. Madrid, B. N., 1701, 52. Any 1587 (D. 
BORDONA, Cat., p. 27). 

20. Oracions en català. Madrid, B. N., 11559, 129 ss., s. XVI. 

21. Oracions hebrees amb traducció catalana interliniar. «Tot criat 
alt y bajx testificaran ... » Oxford, Bibl. Bodl., ms. Bodl. Or. 9. s. xrv 
(STUDER, Romania, 98 ss.). 

22. Oració a sant Anselm en català, seguida d'altres en Uatí. Esc., 
h. Il. 16, 208-210. s. XV (ZARCO, p. 95). 

23. Oració a santa Caterina. «Beata santa Catarina \ verge fou e 
regina ... » Marsella, Bibl. M., 1095, XIX-XXI. s. xv (Cat. Mss. Bibl. 
Publ. Fr., Dép., XV, 309; BRUNEL, Notice, p. 21). 

24. Gracio beati Karoli. «Senyor Rey de glòria ... » Vich, A. M., 
IV, guarda post. s. xv (MAssó, cR. B. C.», U, 234). 

25. Oració al Fill de Déu. Marsella, Bibl. M., 1095, p. 241. s. xv. 
(Cat. Mss. Bibl. Publ. Fr. Dép., XV, 310). 

26. Oració de Sant Onofre. Madrid, B. N ., 9562, 2, f. 93 v. s. XVI. 

27. Oracions a la Passió de Crist. B. C., 413, 188-196. Any 1491 
(MARTÍ DE BARCELONA, «Est. fr.», XLII, 70). 

28. Oració de sant Restitut per conservar la vista. Barc., Univ., 59 
(ant. 21-4-27), guardes. s. XVI. 

29. Via Crucis pel P . Daniel de Mallorca. «Ja és arribat es gran 
dia ... » Madrid, B. N., 1857536. s. XVIII (D. BORDONA, Cat., p. 102). 

U. OBRES PIADOSES I D'EDIFICACIÓ DE CARACTER POPULAR. 

A. Anteriors al segle XVI. 

30. Abstinència. Rahons per les quals la sancta esgleya de Déu 
ordena que negun christià o christiana no menjàs carn. Barc., Univ. 
89 (ant. 21-1-24), 295. s. xv (Va seguit d'altres petites notes). 

31. Anima. De la ànima sensitiva e intellectiva. «Deuets saber que 
pensad[a] la condició del hom>. Esc., N. L 16, 181-89 v. s. xv (ZARCO, 
p. 118). 

32. Ascètica. Fragments ascètics i d'obres litúrgiques en llatí i 
català. Saragossa, Bibl. de la Seu, reg. 1292, n.0 12. s. xv (MARCH, «B. 
B. C.», VI, 362). 
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33. Actoritats que passen los doctors de sancta Esgleya (Sentèn
cies i pensaments referents a Jesús i Maria i a la vida cristiana, trets 
en llur major part de S. Bernat). «Lo faedor de totes les cosas ... :. 
Esc., N. I. 16, 229 v-231. s .... (ZARCO, p. 120) . 

34. Ave Maria. Devota contemplació sobre la Ave Maria. Barc. 
Palau, Ill, XCII. s. xv (CASANOVAS, «R. B. C.», VI, 12). 

35. - Istoria per ques diu en la fi de la salutació angelical, ço 
és Ave Maria: «Mater Dei ora pro nobis peccatoribus». «Sapiats que 
antigament ... » Bar., Arx., Cap., 6, 107 v. Vers 1430-1439. 

Ben morir. Art de ben morir. «Per testimoni de la santa scrip
tura ... » 

36. Bar., Univ., 80 (ant. 21-2-22), 56. s. xv. 

37. Girona, Arx. Cap., 56-57, 45 ss. s. xv. 

38. . Carn. Dels clams que fa la carn a Déu lo pare contra lo seu 
Fill. «Com la carn sia contrària .. . » Esc., N. I. 16, 206 v-207. s. xv 
(ZARCO, p. 119). 

39. Com lo gloriós . . . Tractat que comença: «Com lo gloriós mos
sèn sent Bernat fos singular devot de la homil verge Maria . . . » Bala
guer, Franciscans, XVIII. Vers 1400 (MARTORELL, «E. U. C.», XII, 240). 
Veg. el n.0 53. 

40. Confessió. Tractat de confessió. «Con yo sie estat request per 
uos de escriura . .. » Girona, Arx. Cap., 91 II, 105 v. s. xv. 

41. - Breu tractat de confessió. «Com vendràs a confessió, si 
vols que haie perfecció, ha necessàries tres coses ... » Montserrat, l, 
27 v (ALBLREDA, «Analecta», I, 4, 240 ss.) . 

42. Consell de haver conexença de nós mateix. «Per ço com nos
altres, frares, molt som en la via de aquesta fugent vida ... » B. C., 41, 
27-39. s. xv. 

43. Consideracions. Devotes consideracions e motius per los quals 
ve hom en maior conexença de Déu e dels seus benifets e de sa prò
pria infirmitat e pigrícia en lo bé que a començat . . . «La primera és 
considerar quant és Déus digne de ésser amat ... » Esc., d. IV. 19, 
112-116. s. XIV-XV (ZARCO, p. 91). 

44. Contemplació. Tractat en qual manera la ànima s'aleva en Déu 
per alta contemplació. «Persona qui vol lo seu anteniment levar ... » 
Esc., N. l. 16, 189 v-195 v. s. xv (ZARCO, p. 118). 

45. Dejuni. Mèrits del dejuni durant dotze o tretze divendres as
seny.alats i de la celebració de dues misses. Marsella, Bibl. M., 1095, 
XXXVIII. «Papa Climent, bisbe de Roma, en les canoniches dels apòs
tols ... » s. xv (Cat. Mss. Bibl. Publ. Fr., Dép., XV, 309; BRUNEL, No
tice, 21). 
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46. Doctrina. Doctrina cristiana dialogada. :Barc. Palau, IX, IV. 
s. xv (CASANOVAS, «R. B. C.», VI, 22). 

47. - Compendi de la doctrina cristiana. Montserrat, l, 56. 
s. xv (.ALBAREDA, «Analecta», I, 6) . s. xv. 

Epístola caiguda del cel. Veg. edició i estudi d'aquest text en ARA
MON, Ramon, Dos textos versificats en català de la carta tramesa del 
cel («E. U. C.», XIV, 1929, 279-98). Heus ací els mss. de l'Epístola que 
tenim anotats: 

48. B. c., 732. s. XIV. 

49. París, B. N., esp. 486, 307-309 v. s. xrv (MOREI. FATIO, 636; 
BoHIGAs, «E. U. C.», XV, 99). 

50. Bar., Univ., 151 (ant. 21-41), 270. s. xrv-xv. 

51. B. C., 451, 88 v-95 v. s. xv. 
52. Marsella, Bibl. M., 1095, CXLIX-CLIIII. s. xv (Cat. Mss. Bibl. 

Publ. Fr. Dép., XV, 309; BRUNEL, Notice, 7) . 

53. Balaguer, Franciscans, XVIII, 79 v-82). Vers. 1400. Posterior
ment aquest ms. estigué a Vich i desaparegué durant la guerra civil 
espanyola (MARTORELL, «E. U. C.», XII, 240; ARAMON, L. c. 281). 

54. Ermitans. Col·lació de dotze sants ermitans. «Dotze sants paras 
ermjtans ... » Bar., Univ., l (ant. 21-3-4), l. Any 1438. 

55. Espill. Spill de conciència. «Experiència mostra que tot hom 
naturalment .. . » Barc., P alau, x , ex. s. xv (CASANOVAS, «R. B. C.», 
VI, 26). 

56. Fe. Los XII articles de la sancta fe catholica que cascun cris
tià deu creure fermament. Sarrià (Bar.), Monjes de sant Pere, f. l. 
Any 1378 (V ALLS, «E. U. C.», VI, 347) . Aquest ms. avui es considera 
perdut. 

57. Festes. Anunci de festes i dejunis. Vkh, M. E., 208, XI, XXVIII. 
s. xv. (GUDIOL, «B. B. C.», VII, 154). 

58. Gui de Corvo, Disputa e demandes feta.s per un prior dels fra
res de la orde dels prehicadors del covent de Bolunya ab la ànima 
ho spirit de Guido de Corvo. Bar., Univ., 17 (ant. 21-3-2) . s. xv (ed. 
R. MIQUEL I PLANES, Llegendes de l'altra vida, 177 ss. Dins de la «Bi
blioteca Catalana») . 

59. Hores canòniques. Les hores què signifiquen en lo offici. 
«Pregat m'as algunes de vegades ... » Madrid, B. N., 6291, II, 111 v. 
s. XIV (D. BoRDONA, Cat., p. 59). 

60. Jesucrist. Contemplació molt devota e de gran ardor de c<Yr del 
parlament que Jhesuchrist hac ab la gloriosa Verge Ma.ria molt cor
dialment lo dimecres sant prenent comiat, denunciant-li les cruels 
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penes e morts . . . «E donchs lo dimarts sant en la nit .. . » Morella, 
Arx. arx., II, n.0 30. s. xv (BETÍ, «B. B. C.», IV, 66). 

61. - Contemplació sobre la Passió de Jesús. «Hodie si uocem 
€ius ... Volent lo Pare e'll Spirit sant . . . » París, B. N., esp. 547, 83 v-
91. s. XIV-XV (BOHIGAS, «E. u. C.», xv, 103). 

62. - De les dolors cordials que Jhesuxrist sofarí en la creu. 
«Deuets saber que tot fael christià se deu . . . » Esc., N. I., 16, 207-216. 
s . XV (ZARCO, p. 119) . 

63. - Paraules que .Thesuchrist dix en la creu. Carpentras, 
Bibl. M., 126, 21 v. s. x1v (Cat. Mss. Bibl. Publ. Fr., Dép., XXXIV, 66). 

64. - Comentarts místics als misteris de la Passió «Com lo glo-
Tiós nostre saluador Déus Jhesuchrist .. . » B. C., 109, 8. s. XIV (MAssó 
i RUBIÓ, «B. B. C.l>, VI, 248). 

65. - De la passió i creu de Jesucrist. «Com ung sant abbat 
molt deuot desitgjas ah molt gran desig . . . » Tarragona, Bibl. P., SS. 
ce. 22, 447. s. xv (BoFARULL, «R. B. c .», nr, 196). 

66. - Profecies bíbliques sobre la vinguda de Crist. «Dix Da-
uju: Ueus que Déus nostro .. » París, B. N., fr. 2434, 110. s. XIV. 

67. Luxúria. Nota sobre la luxúria. Marsella, Bibl. M., 1095, CIX v. 
«Nota quod pecat de luxuria se pot cometre . .. » s. xv (BRUNEL, No
tice, 21) . 

68. Manaments. Los X manaments de la lig. «Lo primer mana
ment ... » Madrid, B. N., 921, 31. Any 1385 (D. BORDONA, Cat ., 18) . 

69. - Exhortació a complir els manaments de la llei de Déu. 
Montserrat, l, 57. s. xv. (ALBAREDA, «Analecta», I , 6.) 

70. Maria. Laors de madona sancta Maria. «Parlem alguna cosa 
de les laors ... l> Esc., M. n. 3, 3-6. s. xv (ZARCO, 110). 

Menyspreu del món. «Ü hom quj és d'ànjma rahonable .. . » 

71. Esc., M. n. 3, 6-12. s. xv (ZARCO, p. 110). 

71 bis. Esc., N. I. 16, 168-170. s. x v (ZARCO, p. 118). 

71 ter. «0 home mesquí, qui és de ànima rahonable .. . » Bar. 
Univ., 148 (ant. 20-5-33) , 111 v. s. XVI. 

72. Missa. Gràcies que aconsegueix la persona que oeix missa de
votament. «Primerament que lo preuere qui diu la missa ... » B. C., 
53, 123 v-126. s. xv (MASSÓ i RUBIÓ, «B. B. C.», Ill, 114). 

73. Moral. Diverses qüestions morals i religioses. Sarrià (Bar.), 
Monjes de Sant Pere, ff. 100-101. Any 1378 (V ALLS, cE. U. C.», VI, 348). 
Veg. el n.0 56. 

74. Novíssims. Meditacions ... de la mort e del juhí final e de 
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les penes de infern e de la glòria de paradís e de la passió de Jhe
suxrist. «Segons doctrina del sauj cascú ab tota ujgilància deu és
ser ... » Esc., d. IV. 19, 1-43 v. s. xrv-xv (ZARCO, p. 90). 

75. - Com lo benauenturat mossèn sant Agostí consideràs que 
rahó ... Tarragona, Bibl. P., ss. ec. 22, l. s. xv (BOFARULL, «R. B. C.», 
m, 195). 

76. Oració. Tractat d'oració. «Tu qui vols fer oració cové que ha
ges fonament ... ». Morella, Arx. arx., I, n.0 17 bis. s. xv (BETÍ, «B. B . 
C.», IV, 53). 

77. Pare Nostre. Devota contemplació sobre lo Pater Noster, Barc.,. 
Palau, Ill, XCIX. s. xv (CASANOVAS, «R. B. C.>.', VI, 12). 

78. Exposició del Pater Noster. «Senyors, saber deuets del 
Pater noster ... » Barc., Univ. 75 (ant. 21-2-9) , 175 v. s. xv. 

79. - Sposició sobre lo Pare Noster qui és en los cels. Esc .. 
N. L 16, 228-229. s. xv (ZARCO, p. 120). 

80. Pecats. «Enveia és voler desordenat ... ». Marsella, Bibl. M., 
1095, p. 180. s. xv (Cat. Mss. Bibl. Publ. Fr., Dép., XV, 309) . 

81. Pietat. Tractat que comença «La mia ànima s'enuga de mi ... ». 
Esc., N. L 16, 170-172. s. xv (ZARco, p. 118). 

Plant del hom qui fa com és nat a veure e a soferir treball, dol 
e consumir vergoya en tots los seus dies. «Per què són exit del ventre 
de la mia mare ... » 

82. B. c., 77, 163-235. s. xv (MASSÓ i RUBIÓ, «B. B. C.», IV, 110). 

83. Barc., Univ., 75 (ant. 21-2-9), 128. s. xv. 

84. Proverbis de saviesa preses de la sa.neta Scriptura. Barc., Pa
lau, Ill (CASANOVAS, «R. B. C.», VI, 13). 

85. Dels Quinze signes qui apparran o's demostraran ans de la fi 
del món. «Dels senyals de la fi del món ... » Morella, Arx. arx., I, n.0 39. 
s. xv (BETÍ, «B. B. C.», IV, 58). 

86. Rectors. Guia de rectors. «Car pare e sennor meu jo contem
plant .. . » Barc., Palau, XV, XXIII. s. xrv (CASANOVAS, «R. B. C.», 
VI,. 37). 

Regles les quals són abreujament del llibre de l'abat Isac. «Desem-
patxe't de tots negocis temporals . .. » 

86 bis. Esc., N. I. 16, (ZARCO, p. 115). s. xv. 

86 ter. Bar., Univ., 148 (ant. 20-5-33), 118 v. s. xvr. 

87. Reis d'Orient. Nota per què los reys d'Orient vengueren en 
Jherusalem ... Marsella, Bibl. M., 1095, XXXIII v (BRUNEL, p. 10). 
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88. Religió. Fragment d'un tractat de religió. Barc., Univ. 1753 
(ant. 9-1-9), n .0 7. s. xv. 

89. Reprovació. Seny.als de reprobació. «Segons recita Remigi diu 
que gran senyal ... ». Esc., d. Ill. 2., 122. s. xv (ZARCO, p. 87). 

90. Salve regina. Devota contemplació sobre la Salve Regina. 
s. xv. Barc., Palau, Ill, CVI (CASANOVAS, «R. B. C.», VI, 12). 

91. Servei de Déu. En qual manera deu hom profitar en lo servey 
[de Déu]. «E per ço cascun conegua per qujna manera ... ». Esc., N. 
I. 16, 195 v-199. s. xv ZARCO, p. 119). 

92. Temtació. «Açò són VII maneres de temptacions que hom deu 
saber .. . ». Esc., N. I. 16, 160-165 v. s. xv. 

93. - «A honor de Déu diré alguns remeys contra algunes 
temptacions ... ». Id., id., 165 v-168. 

94. - En quina manera lo diable tempta hom spiritual dels 
pecats per ço que'l pusque a le sua volentat falsament tirar. «Hom 
contemplatiu deu desiyar ... » !d. id., 199-206 v (ZARCO, pp. 117, 119). 

95. Vida religiosa. Vida activa e contemplativa. «Deuets saber que 
vida actiua és donar ... » Esc., N. L 16, 195 v. s. xv (ZARCO, p. 118). 

96. - Tractat sobre la vida religiosa. «Com en tota aquesta 
present vida ... ». Madrid, B. N. , 4030, 226. Any 1398 (D. BORDONA, 
Cat., p. 52). 

97. La visió del monestir de Clares Valls. «[E]n l'an de nostre 
senyor M.C.XL.IX .... ». Esc., M. li. 3, 69 v-89 v. s. xv (ZARCO, p. 112). 

B. Segles XVI a XVII . 

98. Speculum animae. «Deus illuminacio mea ... La matèria de la 
creació dels cels ... ». París, B. N., esp. 544. s. xv1 (BoHIGAS, «E. U. C.», 
xv, 103-104). 

99. Ascètica. Lletra d'un frare predicador català resident a Bolò
nia. És de caràcter eminentment ascètic. «Molt e honrat (!) sènyer e 
car para. Sàpia vostra saviesa ... ». Barc., Univ., 588 (ant. 20-3-12), 
59. S. XVI. 

100. Ben morir. Avisos per ajudar a bé morir. Preguntas y res
postas sobre lo sagrament de la penitència. Barc., Univ. , 60 (ant. 21-
4-19). S. XVIII. 

101. - Pràctica per ajudar a bé morir. Barc. , Univ. , 60 (ant. 
:21-4-19). S. XVIII. 

102. Id. id., 46 (ant. 21-4-20) . s. xvm. 
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103. Tractat per ajudar a bé morir. Barc., Univ., 56 (ant. 21-
4-8 bis). s. xvm. 

104. - Id. id., 50 (ant. 21-4-13). s. xvm. 

105. Caritat. Opuscle sobre la caritat. cLa pus principal e maior 
de totes les virtuts ... :\). Barc., Univ., 148 (ant. 20-5-33), 103. s. XVI. 

106. Catequesi. Cathecisme breu en forma de dialogo. Barc., Univ., 
55 (ant. 21-4-10). s. xvm. 

107. - Compendi de la doctrina cristiana. Barc., Univ., 45 
(ant. 21-4-18). s. xvm. 

108. - Explicació de la doctrina cristiana y examen de orde-
nand-Os. Barc., Univ., 48 (ant. 21-4-16). s. xvm. 

108 bis. Introducció a la doctrina cristiana. «Hac est vita . . . Co
mençaba Moysés ... >. B. C., 51. s. xvm (MAssó i RUBIÓ, cB. B. C.>, 
III, 108). 

109. - Versos catalans destinats a l'ensenyament catequístic i 
fragments en prosa catalana, alguns dialogats, destinats al mateix ob
jecte. Alternen amb sermons en castellà. Barc., Univ., 637 (ant. 17-
3-17). s. xvn. 

110. Consells. Orde trempat que deus amar (Consells de ben viu
re). cQue hom no gir sos vulls . . . >. Barc., Univ., 148 (ant. 20-5-33) . 
119 V. s. XVI. 

111. Consideració per l'ànima de-vota de la santa ciutat del cel. 
cPer entrar en consideració una ànima deuota ... >. Barc., Univ., 57 
(ant. 21-4-9). Any 1774. 

112. Corona de nostra Senyora axí com se diu en Itàlia. B. C., 
109, 2 v. s. xv (MAssó i RUBIÓ, cB. B. C.>, VI, 247). 

113. Crist. Meditacions del que Christo obrà y patí en lo hort de 
Getzemaní. Barc., Univ., 93 (ant. 21-1-18). s. xvm (començ). 

114. Dons de l'Esperit Sant i Benaventurances. B. C., 109, 6 v . 
s. XVI (MAssó i RUBIÓ, cB. B. C.>, VI, 248). 

115. Indulgències. Declaracions de las indulgèncias de las esta
cions de Roma. Barc., Univ., 1890 (ant. 25-4-32), n.0 l. s. xvm. 

116. - Declaració de las indulgèncias certas que tenen c<mce-
didas los terciaris del P. S. Francesch en virtut de la butlla que expedí 
Benet XIV. Id., id., n.0 3. 

117. - Breu resumen sobre la veritat de la indulgència de la 
Porciúncula. Id., id., n.0 4. 

118. Misió. Introducció de la missió y advertència antes de comen
sar la professó (Va seguit de jaculatòries per a la comunió ~eneral). 
Id., id., n .0 5. 
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119. Mística. Miscel·lània. Barc., Univ., 1592 (ant. 25-1-12. s. xvnI. 

120. Oració. Mèthode pera tenir oració los principiants en la vida 
espiritual recopilat del V. P. fr. Luis de Granada y altres doctors Mís
tichs a fi y effecte de enseñar als germans novicis quant nou.ament 
entra.nen religió. Barc., Univ., 1548 (ant. 25-5-17). s. XVII. Elms. conté 
altres opuscles religiosos i de pràctiques piadoses en català i castellà. 

121. Pecats. Los set pecats mortals de las donas. «Amat y bené
volo lector. Aquí te offeresch . . . ». B. C., 86, 119. s. xv1rr (MAssó i 
RUBIÓ, «B. B. C.», V, 169) . 

122. Penitència. Preparació per a la confessió. «Faciamus homi
nem ... Fasam el home .. . :i> . Barc., At., XXII, s. XVIII (MAssó, «R. 
B. C.:!) , I , 198). 

123. fndice de la administració del sagrament de la peni-
tència. Barc., Univ., 49 (ant. 21-4-17) . s. xvm. 

124. - Taulas de diversas doctrinas y diversas matèrias de ca-
sos de conscièntia per a la administració del sant sacrament de la pe
nitència necessàrias. «Interrogacions y acusations acerca dels set pe
cats mortals ... ». Barc., Univ., 2058 (ant. 25-5-19). s. xvn. 

125. Revelacions de Jesucrist a santa Brígida i a santa Matilde 
sobre la seva passió. Barc., Univ., 17 (ant. 21-3-12) , 90. s. xvm. 

126. Tractat piadós. «Car yo é molt gran pler d'açò que as comen
çat de bé . . . ». Barc., Univ., 148 (ant. 20-5-33) , 106 v. s. XVI. 

TAULA D'INCIPITS 
(El número al costat dels íncipits és el que els opuscles porten 

en aquest ínventari) 

A honor de Déu diré alguns remeys contra algunes temptacions . . . 93. 
Açò són VII maneres de temptacions que hom deu saber . . . 2. 
Amat y Benevofo lector. Aquí te offeresch . .. 121. 
Beata santa Catarina l verge fou e regina . . . 23. 
Car yo é molt gran ¡pler d'açò que as començat de bé .. . 126. 
Car pare e sennor meu, jo contemplant . . . 86. 
Com en tota aquesta present vida . . . 96. 
Con yo sie estat request PEr uós de scriura .. . 40. 
Com la carn sia contrària . . . 38. 
Com lo ·benauenturat mossèn sant Agostí consideràs que rahó . . . 75. 
Com lo gloriós mossèn sent Bernat fos singular devot de 1a homil verge Ma-

ria ... 39. 
Com lo gloriós nostre saiLuador Déus Jhesuchrist . . . 64. 
Com ung sant abbat molt deuot desitgjàs ab molt .gran desig . . . 65. 
Com vendràs a confessió si vols que haie perfecció ha necessàries tres co

ses ... 41. 
Dels senyals de la fi del món . . . 85. 
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Desern¡patxe't de tots negosis temporals ... 86 ibis, 86 ter. 
Deus illuminacio mea ... La matèria de ila creació dels cels· .. 98. 
Deuets saiber que pensad[a] la condició del hom . .. 31. 
Deuets saiber que tot fael christià . . . 62. 
Deuets saiber que vida aotiua és donar . . . 95. 
Dix Dauj:u: Ueus que Déus nostro ... 66. 
Dotze sants ¡paras ermjtans .. . 54. 
E donchs lo dimarts sant en la nit . . . 60. 
E per ço 1cascun conegua rper quina manera . . . 91. 
En ['an de nostre Senyor M.C.XL.IX ... 97. 
Enueia és voler desordenat . . . 80. 
Experiència mostra que tot hom naturalment . . . 55. 
Faciamus hominem . .. Fasam el home. . . 122. 
Haec est vita . . . Començaba Moysés . . . 108 bis. 
Hodie si uocem eius . . . Volent lo Pare e 'll Sperit sant . . . 61. 
Hom contemplatiu deu desiyar . . . 94. 
Interrogacions y acusations acerca dels set ¡pecats mortals . . . 124. 
Ja és arribat es gran dia . .. 29. 
La mia ànima s'enuga de mi .. . 81. 
La primera és considerar quant és Déus digne de ésser amat ... 43. 
La rpus prindpal e maior de totes les virtuts . . . 105. 
Lo faedor de totes ,les coses . . . 33. 
Lo primer manament . . . 68. 
Matines. Saujesa de Déu 1o para .. . 5. 
Molt e ¡honrat (!) sènyer e car para. Sàpia vostra saviesa . . . 99. 
Nostre senyor Déus . . . 9. 
Nota quod pecat de [uxúria se pot cometre ... 67. 
O ànima mia, gran compació he de tu . . . 13. 
O home mesquí, qui és de ànima rahonabla . . . 71 ter. 
O hom quj és d'ànima rahonable ... 71, 71 bis. 
O senyor Jhesuchrist, fill de Déu viu, hoges-me ... 10. 
Bapa Oliment, ibisbe de Roma, en Ies canòniches dels apòstols . . . 45. 
Parlem alguna cosa de Jes laors .. . 70. 
Per ço com nosaltres, frares, molt som en l a via de aquesta fugent vida ... 42. 
Per entrar en concideració una ànima deuota . . . 111. 
Per què són exit del ventre de la mia mare ... 82, 83. 
Per testimoni de la santa scriptura ... 36, 37. 
Persona qui vol lo seu enteniment levar ... 44. 
Prech-te píssim senyor Jhesuchrist ... 7. 
Pregat m'as algunes de vegades ... 59. 
Primerament que lo preuere qui diu la missa ... 72. 
Que hom no gir sos vulls . . . 110. 
Sapiats que antigament . . . 35. 
Segons doctrina del sauj cascú ab tota ujgilància deu ésser . . . 74. 
Segons recita Remigi diu que gran senyal ... 89. 
Senyors saiber deuets del Pater lllOster . . . 78. 
Sent Leó de Roma ell escriví . . . 11. 
Senyor Rey de glòria . . . 24. 
Senyor ver Déus .tot poderós . . . 8. 
Tan poderosa és ila virtud . . . 6. 
Tot 'criat alt y bajx testificaran ... 21. 
Tu qui vols fer oració cové que hages . . . 76. 
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