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PRESENTACIÓ 
 

En aquest annex al treball Les preposicions per i per a. Recapitulem.. i afegim-hi 
alguna cosa més ― publicat per Pagès editors, SA l’octubre del 2014, ISBN: 978-84-
9975-540-3― hi reproduïm, degudament classificades, la totalitat de les ocurrències 
recollides en els textos antics que hem fet servir per a confeccionar el capítol cinquè 
d’aquell treball. 

Potser caldria matisar aquesta afirmació ja que, de fet, tan sols hi figuren les oracions 
que contenen un sintagma introduït per la preposició per a, les subordinades d’infinitiu 
introduïdes mitjançant la preposició per i les subordinades finites o de relatiu 
introduïdes per les locucions per + que o per a + que. De la resta de locucions causals o 
finals formades per mitjà de la preposició per, ens hem limitat a fer-ne un recompte en 
els diferents textos, ja que el seu valor és generalment unívoc i no ofereix cap dificultat 
d’interpretació.  

Tan sols, en algun cas esporàdic, n’hem fet alguna excepció per a tenir una mostra de 
l’ús de determinades construccions que sovintegen en els textos de l’època, com ara de 
les conjuncions car, puix que, o de l’ús de la preposició a introduint complements de 
finalitat o de destinació, i també de les perífrasis d’obligació amb haver + a, força fre-
qüents en els textos primitius. 

Abans de seguir endavant, ens creiem obligats a demanar al lector disculpes davant 
d’alguna errada que eventualment hàgem pogut sofrir en classificar alguna de les 
oracions recollides. 

Seria una mera utopia pretendre que entre les gairebé vint-i-set mil ocurrències 
reportades no n’hi haja cap de classificada erròniament,1 especialment si tenim en 
compte que de vegades les corresponents classificacions són fruit d’una única lectura, i 
que tan sols han estat revisades curosament aquelles que hem poat per al text principal. 

Amb tot, no creiem que el nombre d’errades que el lector puga detectar tinga prou 
entitat per a influir en les proporcions que presenten els recomptes anotats en el capítol 
cinquè de Recapitulem. 

Un cop acceptada la nostra responsabilitat en alguna eventual errada, hem de 
remarcar que les funcions i els sentits introduïts per aquestes preposicions o locucions 
conjuntives tenen generalment molts de punts de contacte ―la qual cosa pot donar lloc 
a interpretacions diverses i fins i tot contraposades―, especialment quan el sintagma 
que introdueixen està constituït per una forma verbal finita o d’infinitiu, i prescindint 
del fet que la partícula introductora tinga valor simplement preposicional, conjuntiu o de 
relatiu, situació a la qual s’ajusten la gairebé totalitat de les ocurrències recollides.  

                                                 
1  A Llull, per exemple, hi hem recomptat 7.564 ocurrències dels diferents valors dels sintagmes 

introduïts amb per a o per davant d’infinitiu, o els que depenen de les locucions per què o per a que.  
Cal afegir-hi les 19.047 ocurrències d’aquesta mena recollides en la resta de textos, la qual cosa 

vol dir un total de 26.611. I encara caldrà afegir-hi un nombre gens menyspreable d’ocurrències 
d’altres partícules ―com ara les conjuncions puix, car, perífrasis d’obligació que depenen de la 
preposició a, o infinitius de finalitat introduïts per aquesta mateixa preposició― recollides com a 
mostra, que entre totes sumen uns quants centenars més. 
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Ho advertim al lector perquè, massa sovint, ni tan sols el context ens deixa clar quin 
era el sentit que l’autor volia donar al text estudiat, ja que el paràgraf admet més d’una 
interpretació 

Una bona mostra dels punts de contacte a què ens referim les podrà el lector trobar 
ben documentades en el capítol setè del text principal, pàgs. 268-274. 

Amb això volem dir que potser alguna de les eventuals discrepàncies entre el sentit 
proposat per nosaltres i el que el lector creu interpretar poden ben bé ser degudes a les 
possibles ambigüitats del text. 

 

 

 

Joan S. Beltran i Cavaller 

Novembre del 2014 
. 
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1204 «Homilies d’Organyà», dins Antics documents de llengua catalana 
i Reimpressió de les Homilies d’Organyà per Joaquim Miret i Sans, Imp. 

Casa Provincial de Caritat, Barcelona, 1915. 
Ocurrències reportades en aquest text: 

per a  0 per+S.N.+a+inf. 0   
per+inf. causal 0 per+inf. final 0 per+inf. de dest. 0 
per zo que 11 per ço com  1 per zo car 5 
per zo 11 per raó de per què interrog. dir. 0 
per què relatiu A. nom 1 per què relatiu A. orac. 1 per què interrog. indir. 1 
perquè causal 7 perquè final 4 per + rel.comp. 0 
per tal que 0 per que car  3 per aventura 1 
per totz temps  1 per null temps 0 per amb altres valors 63 

 
 

Antics documents de la llengua catalana i Homilies 
Antics documents de la llengua catalana.  
 

―――――――――♣♣♣――――――――― 
 
Lletra de 17 de setembre de 1257;  
Pergamins del fons de Sant Llorenç del Munt, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó:  

La senyoria que en Bertran de Merola e na R. sa muler auien el castel he el terme de 
Merola auem nos per titol de venda e de donació quen sen an feita e per tzo com a nos 
ha om dich que vos auetz dret el Mas del Oltzina, pàg 16. 

Uolgem en atzo enantar entro que em vos nos ne fossem fadigatz, per que us deim 
eus amonestam que [...] siatz vengut e tornat el dauan dit Mas, pàg 16. 

Daqui enant nos establirem lo Mas ab les sues pertinencies ad altre per totz temps, 
sens tot dret a vos ne als uostres aqui no retengut, pàg 16.  

Per estirs [Endemés] uolem que en cascu dels dies dessus ditz vingatz denant la nostra 
presencia, pàg 16. 

―――――――――♣♣♣――――――――― 
 

(1204) HOMILIES D’ORGANYÀ 

Per que causal 
Aqela sement qe cadeg sobre la pedra fo seca per car noi auie humor demostra la 

paraula de deu, pàg. 40. (per què?) 

S[einer] audir et entendre deuem lo sent evangelii per que aizo uol dir e mostrar qel 
.n. s. grans penas e grans trebals e grans dolors soferi per nos per aizo Qar el nos uolg 
saluar e trer de poder de diable, pàg. 44. 

S[einer] el no deiuna gens per zo qe el ages peccad feit per qe el deges fer penitencia 
ni deges deiunar, pàg. 44 
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E .n. s. ac tant gran humilitad per qe el se lexa exaiar a diable a no nos torna ad el 
ni anc mal no li fed, pàg. 44 

Aurem a redre rado al dia del judici per qe .n. s. nos o dix ab la sua domenga boca, 
pàg. 45. 

Mateu [...] Dir vol e mostrar qe qan n. s. anaue per la tera si ana el per les teres 
doltra mar per qe el sa proximaue a la passio que deuie rede en iherusalem tot per zo 
qels falses iudeus nol anasen cercar en altra terra, pàg. 46. 

Aqesta femna gran fe ag per qe qan sa fila no mena e creceg qe de sola za paraula 
de .n. s. garia sa fila, pàg. 46. 

Per que final 
E per aizo .S[einer] clamem merce e merca a. n. s. qe el nos do a fer zeles obres per 

qe la sua amor puxam auer al exir daquest segle, pàg. 43. 

Molt fo ardit qan el uolia tentar aqel seinor qi es .s. de tot lo mon per qel diable 
pogra cegar sis uolges e gitar en infern si qe iames no nasqes, pàg. 44.  

La mare zo es la nostra carn deu clamar mercè a deu per deiuni e per almoines, e 
per oracions. e per tot be feit per qe deliure la fila de poder de diable, pàg. 47. 

Deu clamar merce a deu per deiuni e per almoines, e per oracions, e per tot be feit 
per qe deliure la fila de poder de diable qi la te, pàg. 47 

 

Per què relatiu amb antecedent nominal 
Feit per qe el deges fer penitencia ni deges deiunar, pàg. 44. (perquè o pel qual [feit]?) 

Per què interrogatiu indirecte 
Quel ceg li fazie de merce a clamar per qe el no estaue per los menazadors qil volian 

fer calar, pàg. 42  
per zo (o variants) 

«Per zo dix sapi salamo, pàg. 39.  

E per zo si sins uolem gardar de perdicio e de uanitad obs auem a saber qe es 
caritad, pàg. 39.  

Per zo a nom caritad qar del es pus car qe nula res, pàg. 39.  

E per aizo. S[einer] per les coses peridors no uulams lo gog del durable paradís 
perdre, pàg. 39.  

E per zo dix sent paul en lapistola que nulla obra non es bona ni perfeita senes 
caritad, pàg. 39. 

E per aizo S[einer] deuem clamar merce de dia e de nuit a. n. s. , pàg. 42. 

E per zo. S[einer] fazamo nos aixi com lo ceg o fet e trobarem mercia ab. n. s. aixi 
com audid auetz per les paraules del sent euengelii, pàg. 42. 

Com mes lo mandauen calar el mas clamaue merce a. n. s. e per zo troba mercia, 
pàg. 42.  
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E per aixo. s. nos clamem merce, pàg. 42. 

E per aizo .S[einer] clamem merce e merca a. n. s. qe el nos do a fer zeles obres per 
qe la sua amor puxam auer al exir daquest segle, pàg. 43. 

E per aizo .s. clamen merce e misericordia. a. n. s., pàg. 47. 

 
per zo qar 

Qi cad el cor del om e uen diable e la tol del cor, per zo qar no a humor de caritad, 
pàg. 40.  

S[einer] audir et entendre deuem lo sent evangelii per que aizo uol dir e mostrar qel 
.n. s. grans penas e grans trebals e grans dolors soferi per nos per aizo qar el nos uolg 
saluar e trer de poder de diable, pàg. 44. 

E per aizo qar el deiuna XLª dies, pàg. 44. 

Deuem auer paciencia et humilitad per aizo qar diable exaiet .n. s. qi es cab de totz 
omens, pàg. 45.   

Per aqestes tres coses uolg temtar lo diable .n. s. per aizo qar el uenceg lo primer 
om Adam, pàg. 45.   

per zo qe 
Donches frares cars aiam carita uera senes ira, senes auarea, senes urgul, senes 

mala cobeeza, per zo qe la caritad de deu sia espandida els nostres cors, pàg. 40. 

Donces fraires cars esforcennos qels pecats en que som o nos lexen, e nostres 
penitencies prenam per zo qe ihesu xhrist nos deu portar denant los angels el cel, pàg. 
41. 

 E nosatre [...] pregem n. s. ab bona fe e ab bones obres per zo qe el nos do 
alumenament de la sua gracia, pàg. 42. 

Trencar manda lo cor per aizo qe om se tola les males cogitacions els pecatz de si, 
pàg. 43.  

S[einer] el no deiuna gens per zo qe el ages peccad feit per qe el deges fer penitencia 
ni deges deiunar, pàg. 44 

Mas per exemple o fet de nos e per zo que nos deiunasem per los nostres peccads, 
pàg. 44.  

Mateu [...] Dir vol e mostrar qe qan n. s. anaue per la tera si ana el per les teres 
doltra mar per qe el sa proximaue a la passio que deuie rede en iherusalem tot per zo 
qels falses iudeus nol anasen cercar en altra terra, pàg. 46. 

Et ana cercar lo seinor per zo qe garis sa fila, pàg. 46. 

E ua a les altres gentz tot per zo qe no agesen escusa los judeus, pàg. 47.  

E per zo qe los falses judeus credegesen, pàg. 47.  

Los pregs dels apostols tot per zo qe no dixesen los iudeus, pàg. 47.  

per qe qar 
Docs be podem saber qe negu om no escapara qel diable nol exag just ni pecador 

per qe qar el tenta lo primer om, Adam, pàg. 45. 
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Molt gran sauieza ag ab si aizela f. per qe qar en persona dom conog deu, pàg. 46. 

Et en aizo podem conoxer qe deus no od pecadors per qe qar ana aqesta .f. no la 
uolg audir, pàg. 47. 

per auentura 
La segona qe per auentura no dixesen los falses judeus, pàg. 47.  

Qar 
Qar ia a om uergonia a dir zo que dezie qan ere macip, pàg. 40.  

Qar zo es lo desme del dies de lan qar deuem nostres cors, pàg. 46. 

La primera qar aquesta .f. ere pagana, pàg. 47.  

Per amb valor diversos:  
Ni per les uanitats del segle qui gian om a les penes, pàg. 39. 

Qi a caritad no ret mal per mal, pàg. 39.   

Nostre S[einer] dix aqesta paraula per semblant et el esposa per si elex, pàg. 40.  

Nostre S[einer] dix aqesta paraula per semblant et el esposa per si elex, pàg. 40.  

Los diables qi tolen la paraula de deu..... e per males obres, pàg. 40.  

A uos es donad a conexer lo mester del regisme de deu pusqe aqels qi no creren per 
paraules, pàg. 41.  

Qan. n. s. ihesu xhrispt anaue per les terres de iherusalem, pàg. 41. 

E qan ozi que. n. s. i. x. i pasaue per aqela terra el comenza a cridar en aquesta gisa, 
pàg. 41.   

Mas per la torba del uans pensamentz del segle qins destorben en oracions, pàg. 42. 

Bones obres de fe e de caritad entro a. n. s. ne prena merce per lo puxoule de les 
oracions, pàg. 42. 

S[einer] audir et entendre deuem. n. s. per la sancta scriptura, pàg. 42.  

Feren grans gracies e grans laudors a. n. s. S[einer] audid auetz del ceg qe n. s. 
alumena per la sua vertud e per lo poxeule quel ceg li fazie de merce a clamar per qe el 
no estaue per los menazadors qil volian fer calar, pàg. 42. 

Feren grans gracies e grans laudors a. n. s. S[einer] audid auetz del ceg qe n. s. 
alumena per la sua vertud e per lo poxeule quel ceg li fazie de merce a clamar per qe el 
no estaue per los menazadors qil volian fer calar, pàg. 42. 

Feren grans gracies e grans laudors a. n. s. S[einer] audid auetz del ceg qe n. s. 
alumena per la sua vertud e per lo poxeule quel ceg li fazie de merce a clamar per qe el 
no estaue per los menazadors qil volian fer calar, pàg. 42. 

Qel predes ad om qi a pres altrui auer o per engan o per ladronici o per tolta o per 
fals jutgament, pàg. 43. 

Qel predes ad om qi a pres altrui auer o per engan o per ladronici o per tolta o per 
fals jutgament, pàg. 43. 

Qel predes ad om qi a pres altrui auer o per engan o per ladronici o per tolta o per 
fals jutgament, pàg. 43. 
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Qel predes ad om qi a pres altrui auer o per engan o per ladronici o per tolta o per 
fals jutgament, pàg. 43. 

Qar aixi o trobam en la homelia de sent gregori qe. u. monge fo e qan se dec morir 
derezi totson auer e partil estirs dos besans qe li oblidaren e per aqels dos besans deg 
esser perdud en infern, pàg. 43.  

S[einer] audir et entendre deuem lo sent evangelii per que aizo uol dir e mostrar qel 
.n. s. grans penas e grans trebals e grans dolors soferi per nos per aizo qar el nos uolg 
saluar e trer de poder de diable, pàg. 44. 

Mas per exemple o fet de nos e per zo que nos deiunasem per los nostres peccads, 
pàg. 44.  

Mas per exemple o fet de nos e per zo que nos deiunasem per los nostres peccads, 
pàg. 44.  

E per aizo deuem cretre qe el fo uer deus e uer om, pàg. 44.  

Aizo dona a nos exemple qe nos [...] no deuem redre mal per mal, pàg. 45.  

E lo temta per glotonia, pàg. 45.   

Temtal per auarea, pàg. 45. 

Per aqestes tres coses uolg temtar lo diable .n. s. per aizo qar el uenceg lo primer 
om Adam, pàg. 45.   

Diable exaia .n. s. per glotonia, pàg. 45.   

Ara auetz audid com lo diable tenta om per glotonia de mengar e per uana gloria e 
per auarea, pàg. 45.   

Ara auetz audid com lo diable tenta om per glotonia de mengar e per uana gloria e 
per auarea, pàg. 45.   

Ara auetz audid com lo diable tenta om per glotonia de mengar e per uana gloria e 
per auarea, pàg. 45.   

Nons o mana gens per altre, pàg. 45. 

Mateu [...] Dir vol e mostrar qe qan n. s. anaue per la tera si ana el per les teres 
doltra mar per qe el sa proximaue a la passio que deuie rede en iherusalem tot per zo 
qels falses iudeus nol anasen cercar en altra terra, pàg. 46. 

Mateu [...] Dir vol e mostrar qe qan n. s. anaue per la tera si ana el per les teres 
doltra mar per qe el sa proximaue a la passio que deuie rede en iherusalem tot per zo 
qels falses iudeus nol anasen cercar en altra terra, pàg. 46. 

Qels fils disrael anc no les pogren pendre per forza, pàg. 46.  

Ciutatz apela om per so nom la una tir e laltra Sidon, pàg. 46.  

S[einer] per aqesta femna deuem entendre sancta ecclesia, pàg. 46. 

S[einer] per aqesta .f. deuem entendre les gentz qi eren meins credents, pàg. 46. 

Et en aixi com aqesta .f. pregaua per sa fila tot exament sancta eglesia no ceses de 
pregar per son poble, pàg. 46. 

Et encara deuem entendre. per la fe de. crist la nostra carn e per la fila la nostra 
anima, pàg. 47.  
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Et encara deuem entendre. per la fe de. crist la nostra carn e per la fila la nostra 
anima, pàg. 47.  

E per zo si la fe es malauta zo es la nostra anima qi es el nostre cors. per nul pecad 
qe lo cors aia fet, pàg. 47.  

E per zo si la fe es malauta zo es la nostra anima qi es el nostre cors. per nul pecad 
qe lo cors aia fet, pàg. 47.  

La mare zo es la nostra carn deu clamar mercè a deu per deiuni e per almoines, e 
per oracions. e per tot be feit per qe deliure la fila de poder de diable, pàg. 47. 

La mare zo es la nostra carn deu clamar mercè a deu per deiuni e per almoines, e 
per oracions. e per tot be feit per qe deliure la fila de poder de diable, pàg. 47. 

La mare zo es la nostra carn deu clamar mercè a deu per deiuni e per almoines, e 
per oracions. e per tot be feit per qe deliure la fila de poder de diable, pàg. 47. 

La mare zo es la nostra carn deu clamar mercè a deu per deiuni e per almoines, e 
per oracions. e per tot be feit per qe deliure la fila de poder de diable, pàg. 47. 

Et encara .s. per la .f. deuem entendre la nostra anima. e per la fila la nostra carn, 
pàg. 47.  

Et encara .s. per la .f. deuem entendre la nostra anima. e per la fila la nostra carn, 
pàg. 47.  

Es la anima qi deu pregar per deiunar e per almoina e per oracions qe deus la 
deliure daqel pecad en qe es, pàg. 47.  

Nota: Deiunar és pròpiament un infinitiu però, en aquest context, creiem que 
s’hauria de considerar que, com els altres termes introduïts mitjançant per, té més aviat 
el valor d’un substantiu que expressa el mitjà pel qual l’ànima es val per als seus precs. 

Es la anima qi deu pregar per deiunar e per almoina e per oracions qe deus la 
deliure daqel pecad en qe es, pàg. 47.  

Es la anima qi deu pregar per deiunar e per almoina e per oracions qe deus la 
deliure daqel pecad en qe es, pàg. 47.  

N[ostre]. s[einer]. no respos a la .f. per tres uegades, pàg. 47.  

Uolian prouar si auian misericordia los seus diciples qe pregasen per aqesta .f. , 
pàg. 47. 

Aqest no es misericordios. per .la .f. qi clamaue merce, pàg. 47.  

Per la predicacio dels apostols credeg tot lo poble qi ere paga per los apostols qi 
pregaren, pàg. 47.  

Per la predicacio dels apostols credeg tot lo poble qi ere paga per los apostols qi 
pregaren, pàg. 47.  

Per aquesta .f. deuem entendre los doctors de sancta ecclesia qi dia cotidi pregan 
deu per els, pàg. 47.  

Per aquesta .f. deuem entendre los doctors de sancta ecclesia qi dia cotidi pregan 
deu per els, pàg. 47.  

Et enaxi con los apostols pregauen per la .f. tot exament pregan los preueres per totz 
cristians, pàg. 47. 



 Joan S. Beltran i Cavaller 13

Et enaxi con los apostols pregauen per la .f. tot exament pregan los preueres per totz 
cristians, pàg. 47. 

Qan ag parlad ab los preueres et ele per la penitencia sempre fo deliurada del poder 
del demoni, pàg. 47. 
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Legenda àurea Vides de sants rosselloneses / text català del segle XIII establert, comentat i glossat per la 
Dra. Ch. S. M. Kniazzeh ... i pel Dr. E. J. Neugaard; amb prefaci i aportacions de Joan Coromines, Rafael 

Dalmau, editor, Barcelona, 1977. 

VIDES DE SANTS ROSSELLONESES 

 
Ocurrències reportades en aquest text: 

per a  0 per+S.N.+a+inf. 0 per+inf. causal 0 
per+inf. final 2 per+inf. de dest. 0 per qual interrogatiu 1 
per so que  10 per so car (o car) 10 per què interrog. dir. 6 
per què relatiu A. nom 0 per què relatiu A. orac. 41 per què interrog. indir. 0 
perquè causal 0 perquè final 0 per + rel.comp. 0 
per tostemps 1 per null temps per amb altres valors 36 

 

 per + infinitiu final 
E quant III verges que aquí eren agren despulat lo seu cors per lavar, pàg. 

194. 

És cresedor que la cavalayra celestial venc per fer honor a la Verge ab molt 
gran clartat, pàg. 198. 

 
per què relatiu A.O. 

Fo un dia que ela hac tan gran desig del seu Fil, per què li aparec un àngel ab 
mot gran resplandor, pàg. 191. 

Portà Sent Johan e·l pausà denant la porta de la casa on estava Senta Maria. 
Per què él se n'intrà dins e saludà la Verge, pàg. 192.  

—Deig ixir d'aquesta natura, per què eu te coman la cura del meu cors, pàg. 
192.  

Quina causa és aquesta perquè·ns ha ajustats aysí lo Seyor ensems?—. Per 
què Sent Johan ixí a éls dient, pàg. 192. 

Se n'anà a la brasa del seu Fil, per què no sentí neguna dolor de carn ni 
neguna corupció, pàg. 193. 

Portava l'ànima de la Verge en la sua brasa. Per què tots maravelats cridaven 
autament, pàg. 193.  

D'aquí fust plen de gràcia e de saviesa. Per què és justa causa que tu, [...] dós 
[h]a aquesta Verge plus d'onor, pàg. 194.  

És justa causa que tu, que resebest tan gran do del seu Fil, que dós [h]a 
aquesta Verge plus d'onor. Per què tu deus portar aquesta palma, pàg. 194.  

Cantaven suaument ab los apòstols, per què tots los homes de la ciutat foren 
molts mauguts per lo plasent cant, pàg. 194. 
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Veseren que'n portaven Senta Maria los discípols de Jhesú Christ, per què 
tots corregren a les armes, pàg. 194.  

—Nos avem a fer mot, que avem a sebelir aquesta Dona, per què no podem 
entendre a la tua cura, pàg. 195. 

—Eu creu que Jhesú Christ és ver Fil de Déu e que aquesta és la sua Santa 
Mare d'Él—. Per què mantenent les màs se partiren del lit, pàg. 195.  

Mes los brases li romayren secs, e la dolor, que no·s partí d'él. Per què Sent 
Pere li dix, pàg. 195. 

E assò Él los atorguà. Per què Sent Michel fo aquí mantenent, qui se·n  portà 
danant Déu l'ànima de Senta Maria, pàg. 195. 

No·n volc res creure que·ls autres li comtesen; per què soptament li venc del 
cel la cinta ab què era cint lo cors de Senta Maria, per so que cresegués que·l seu 
cors era puyat sus al cel, pàg. 195.  

De la qual aunta és guardat Jhesú Crist; per què·s comvé que la natura de la 
Verge Maria ne sia exceptada, pàg. 197.  

La segona rason és la dignitat del cors d'ela, per què dix, pàg. 197.  

Con tu no fosses corrumpuda enfantan lo teu Fil gloriós. Per què és digna 
causa que tu sies ses corumptió, pàg. 198.  

Ho Maria, Mare de Déu, aministradora e servidora de Déu, no gaus de tua 
als pensar per què eu no gaus als dir, pàg. 198. 

En lo temps de la sua mort, él ac gran paor. Per què, la Verge li aparec dién: , 
pàg. 199. 

Él hur comtà tot lo feyt. Per què fení en bones obres la sua vida, pàg. 200.  

Donà tots los seus béns no sàviament, per què venc a mot gran paubrea, pàg. 
200.   

—Si tu vols a mi obesir, tu auràs mayors riqueses que embans no avies—. 
Per què·l cavaler promés al príncep de tenebres que él faria a la sua volentat, 
pàg. 200.   

Trobà tot so que dit li avia lo diable. Per què aprés él comprà los seu[s] 
palaus, pàg. 200. 

Él dix a la sua muler que pugés en un caval, per so car avien luyn as-anar, 
per què ela tremolan puyà al caval, pàg. 200.   

Troberen una gleysa en la via, per què ela devalà e intrà dins la gleysa, pàg. 
200.   

Mes cant fo prop del cavaler él ac gran temor, per què dix al cavaler: —O 
home no fesel, ¿per què m'as escarnit, ni per qual rasó, pàg. 201.   

E ara do eu a tu aquesta sentència: que tu devals en infern per so que ya-més 
no nolgues a negun qui en mi aya devoció—. Per què·l diable se partí del 
cavaler, pàg. 201.   
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Li manà que se·n tornés a la sua muler, [...] e que desemparés les riqueses 
del diable. Per què·l cavaler se·n tornà a la sua muler, pàg. 201.   

Él e la sua muler penseren de la Verge a lausar devotament, per qué la Verge 
los donà moltes riqueses, pàg. 201.    

Er'agreuyat per mots pecats. Per què·l diable fo aquí qui dix, pàg. 201.   

Li dix: —No ayes temor, que eu t'ajudaré baronilment—. Per què aquel 
home li demanà con avia nom e él li respòs: —Eu he nom veritat, pàg. 202.   

Li dix que li ajudaria fortament, per què li demanà con avia nom, pàg. 202. 

E·l diable, vencut de la primera rason, puys parlà de la segona. Per què 
justícia li respòs, pàg. 202. 

A la III rasó no ac ajudador, per què dix lo Seyor: —Aport-me hom les 
balanses per so que·ls béns e·ls mals sien pesats, pàg. 202. 

Dix al pare que ab los emfans ab los quals él aprenia era anat a la glesa e 
avia comenegat. Per què lo pare lo gità dins en un forn cremant, pàg. 202.  

Li aparec Senta Maria qui·l guardà de cremar. Per què la mare de l'emfant 
per ses clamors fe ajustar mots jueus, pàg. 202. 

E adoncs los crestians enteresen que fos la ymaya de Senta Maria, per què 
preyren lo juseu e·l giteren dins en lo forn caut, per què mantenent fo lo jueu 
cremat, pàg. 202. 

E adoncs los crestians enteresen que fos la ymaya de Senta Maria, per què 
preyren lo juseu e·l giteren dins en lo forn caut, per què mantenent fo lo jueu 
cremat, pàg. 202. 

Ausiren gran brugit en l'aygua , aytal con de nautoners. Per què los monges 
dixeren: —Qui ets vosautres?, pàg. 203. 

Sapiats que nós vos volíem neguar en l'ayga per so cor vosautres parlats non 
degudament en aquesta hora—. Per què los monges se·n torneren, pàg. 203. 

 

per què interrogatiu directe 
—¿Per què desiges a saber lo meu nom, pàg. 191.  

E ¿per què as tu paor de veser los malignes esperits, pàg. 191. 

Quina causa és aquesta perquè·ns ha ajustats aysí lo Seyor ensems?—. Per 
què Sent Johan ixí a éls dient, pàg. 192. 

—¿E per què ets sà venguts vosautres que no avets res en aquesta ànima?, 
pàg. 199. 

—Per què às paor tu, fil, que tantes veguades me denunciest gaug?, pàg. 199. 

Mes cant fo prop del cavaler él ac gran temor, per què dix al cavaler: —O 
home no fesel, ¿per què m'as escarnit, ni per qual rasó, pàg. 201.   
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per so que  
Mes sobretot te prec que·ls [...] apòstols, sien ajustats ab mi per so que eu los 

veya ab los meus uls corporals, pàg. 191. 

—Mot volria que tots los apòstols fossen aysí per so  que nós te sebelíssem, 
pàg. 192.   

E guardats-vos quant ela serà morta que negú no·s plr, per so que·l pòbol 
qui o veyria no se·n torb, pàg. 192. 

No·n volc res creure que·ls autres li comtesen; per què soptament li venc del 
cel la cinta ab què era cint lo cors de Senta Maria, per so que cresegués que·l seu 
cors era puyat sus al cel, pàg. 195.  

Sol lo Seyor Jh. C. la pot aquesta Vege glorificar ayxí com feyt ho à, per so 
que per la sua mayestat reseba continuament lausor e honor, pàg. 199.   

Alegra·t, e per so que perdurablement t'alegres, vine ab mi en glòria, pàg. 
199. 

Fugí-sse·n en un bosch mot desert per gran tristor que avia, per so que no 
sostengués vergoya, pàg. 200.   

E ara do eu a tu aquesta sentència: que tu devals en infern per so que ya-més 
no nolgues a negun qui en mi aya devoció—. Per què·l diable se partí del 
cavaler, pàg. 201.   

—Mia és la ànima per so que, si à feyt negun ben, més de mals à él feyts, e·ls 
mals vencen los béns, pàg. 201.   

A la III rasó no ac ajudador, per què dix lo Seyor: —Aport-me hom les 
balanses per so que·ls béns e·ls mals sien pesats, pàg. 202. 

 
per so cor (o car) 

Totes les generacions me diran beneseta per so cor Aquel qui és poderós m'à 
feyta gran, pàg. 193. 

Tu portaràs aquesta palma denant lo seu cors, per so car Jhesú Christ t'a 
haordonat per pastor sobre nós, pàg. 194. 

Tu la deus mils portar que eu, per so car tu est elegut verge per lo Seyor, 
pàg. 194.  

He fo provat, per so cor perderen la gonela de veser, pàg. 196.  

Puyà-sse ela honradament per so car Jesú Crist venc a ela ab tota la compaya 
celestial, pàg. 198.   

Él dix a la sua muler que pugés en un caval, per so car avien luyn as-anar, 
per què ela tremolan puyà al caval, pàg. 200.   

Sàpies que eu volia la tua muler per so car me volia vengar d'ela, pàg. 201.    
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Eu he escripcion contre él, per so car XXX ayns ha que eu ne són en possesió, 
pàg. 201.    

E és manifest per aysó cor tots homes no són per aquelò jutyats a mort, pàg. 
202.  

Sapiats que nós vos volíem neguar en l'ayga per so cor vosautres parlats non 
degudament en aquesta hora—. Per què los monges se·n torneren, pàg. 203. 

 

per qual interrogatiu 
Mes cant fo prop del cavaler él ac gran temor, per què dix al cavaler: —O 

home no fesel, ¿per què m'as escarnit, ni per qual rasó, pàg. 201.   

 
per totstemps 

Poyrà veser e[n] per totstemps, pàg. 195. 

Ayxí con tu, vencuda la mort, regnes em per totstemps, pàg. 195.  

Que la alocs en la tua dreta part en per totstemps, pàg. 195. 
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per amb altres valors 
En qual manera sia feyt és ensenyat per un libre, pàg. 190. 

Quant tots los apòstols foren anats per diverses partides del món, pàg. 190.  

Aquel qui la propheta de Judea portà per un pèl en Babilònia, pàg. 191.  

Sobtament ne fo esbalausida e per gran gaug que ac se·n plorà fortment, 
pàg. 192. 

Vec-te que eu són apelada per lo Seyor, pàg. 192. 

Los apòstols foren aportats dels locs on preÿcaven, per les nuls, pàg. 192.  

Nostra Dona se deu partir de nós per mort corporal, pàg. 192.  

Fo vist que tots los àngels per ela lausaven Déus, pàg. 192.  

Tu portaràs aquesta palma denant lo seu cors, per so car Jhesú Christ t'a 
haordonat per pastor sobre nós, pàg. 194. 

Cantaven suaument ab los apòstols, per què tots los homes de la ciutat foren 
molts mauguts per lo plasent cant, pàg. 194. 

Ans te prec que tu precs Déus per mi, pàg. 195.  

Portava en la dreta part la crou per seyera, pàg. 196.   

La qual causa afermen mots sants e s'esforsen a provar per manifestes 
rasons, pàg. 197.   

Ayxí que as·éls fos loc asignat covinable per honor lo seu Fil, pàg. 197.  

Sent Augustí comferma assò metex e o prova per III rasons, pàg. 197.  

—Alegrar te deus, Maria, ab molt gran alegratat per cors e per ànima en lo 
propri Fil teu, pàg. 197.  

—Alegrar te deus, Maria, ab molt gran alegratat per cors e per ànima en lo 
propri Fil teu, pàg. 197.  

E per lo teu Fil no deus seguir ni aver neguna coruption, pàg. 197.  

És clausa per los cors dels àngels, e és valeyada per les compayes dels 
archàngels, pàg. 199. 

És clausa per los cors dels àngels, e és valeyada per les compayes dels 
archàngels, pàg. 199. 

És enrevinorada per los alegramens de les seyories, pàg. 199.   

És acompayada per los principats, pàg. 199. 

És abrassada per les potestats, pàg. 199. 

És enrevironada per les honors de vertuts, pàg. 199. 

E à la gloria [de] Trinitat qui la alegra ab perdurables alegramens, e per la 
sua gràcia que la enrevi[ro]na, pàg. 199. 
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Sol lo Seyor Jh. C. la pot aquesta Vege glorificar ayxí com feyt ho à, per so 
que per la sua mayestat reseba continuament lausor e honor, pàg. 199.   

Alegra·t tu qui per l'àngel resebest gaug, pàg. 199.   

Genitrix de lud, sies per nós perdurable de Déu Preguadora, pàg. 199. 

Fugí-sse·n en un bosch mot desert per gran tristor que avia, per so que no 
sostengués vergoya, pàg. 200.   

Fo fortment esbalausit per gran temor, que anc no li poc parlar, pàg. 201.    

—Aquesta ànima és mia per jusesi de Déu, pàg. 201.   

«En qual que ora menyarets, morets per mort», pàg. 201.   

On con aquest sia d'aquel[s] nat qui menyeren lo menyar per Tu vedat, per 
dret de la tua sentència deu morir, pàg. 201.   

On con aquest sia d'aquel[s] nat qui menyeren lo menyar per Tu vedat, per 
dret de la tua sentència deu morir, pàg. 201.   

O home, legut t'és que ages qui parla per tu, pàg. 201.   

E és manifest per aysó cor tots homes no són per aquelò jutyats a mort, pàg. 
202.  
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Ocurrències reportades en aquest text: 
per a  1 per+S.N.+a+inf. 9   
per+inf. causal 2 per+inf. final 12 per+inf. de dest. 23 per+inf. d’accio no feta 3
per qual interrogatiu 4 per ço com  5 per ço car 61 per tal car 0
per ço 93 per raó de 164 per qui 31 ço per què relatiu 2
per què relatiu A. nom 22 per què relatiu A. orac. 4 per què interrog. dir. 0 per què interrog. indir. 1
perquè causal 7 perquè final 2 per + rel.comp. 44  
per tal que 0 per ço que  47 per tant 0  
per tostemps 56 per null temps 1 Si per aventura 40 per amb altres valors 1.933

 

per a    
Aquel qui logarà a altres ses cases per a cert temps, deu-lo lexar estar en aqueles 

cases per aquel temps, [4.22.4] 

 
9 per + S.N. + a +i nf.  

Si la cort vendrà alcuna cosa del vehí d'aquel loch on el serà cort, per paga a fer a 
alcú creedor estrayn, [8.5.9]  

Los mercaders de la ciutat e del regne de València pusquen haver e pendre segurtat 
de christians e de sarrahins per rahó de mercaderia a usar e a fer,  

Si, [...] alcú nodrí o nodrirà sos fillastres, o logers alguns per aquells a ensenyar 
donarà a maestres, [2.10.6]  

No serà aquela quantitat que los testadors hauran lexada per aqueles injuries a 
restituir, [6.4.38]  

Dóna alcuna cosa a la talla que·s fa per les carreres a adobar, o per qualque altre 
servii necessari, [8.2.1]  

Emperò, car promet que donarà l'exovar, tots los béns d'aquell són obligats 
calladament per l'exovar a donar que ha promès, [8.2.14] 

Emperò, entès és que tots los seus béns són obligats calladament per aquell exovar a 
retre e per lo creix d'aquell, [8.2.14] 

Donen segurtat a la cort per les coses les quals reebran a vendre, [9.34.8] 

Tota venda que la cort façe dels béns d'alcú per fer paga a alcun creedor estrany, 
[8.5.10]  
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2 per + inf. causal  
Si per no saber o per errada del jutge lo comprador serà vençut en pleit, [...] no hi 

haje dan si pot provar aquella errada e no saber del jutge, [8.5.32]  

Emperò, si aquel de qui era la bèstia porà provar que sia morta per sobrecavalcar o 
per sobregan cargua o per ferides, restituescha altra bèstia d’aquel preu a aquel, 
[4.15.7] 

12 per  +  inf. final 
La cort no deman ni prena alcuna cosa per donar auctoritat sua, o fermament, a 

alcuna scriptura o cartes que sien feytes d’establiments de tudors o de curadós, [1.3.15] 

E si aquel que demanarà alongament d’un dia o de dos per querer fermança, [1.5.8]  

De quanta que quantitat serà feita demanda, d’aytanta quantitat sie tenguda la 
fermança que serà donada per fer dret, [1.5.14]  

Christià negun no gos logar catiu ne altre sarrahí ne christià per laurar en la sua 
heretat en los dits dies, [1.8.2]  

Si alcú en les terres laurades o en vinyes farà foyes o ciyes per pendre bèsties 
salvatges, [3.17.4]  

Aquel qui pren loger per guardar alcuna cosa, lo perill d’aquela cosa, ço és, lo dan, 
deu donar aquel qui reebé aquela cosa en guarda per loger, [4.22.8]  

Can alcú estrayn habitant fora.l regne de València vendrà per demanar dret 
d'alcuna demanda que vol fer d'alcuna cosa, o d'alcun aver a València, [8.2.8]  

Declara lo senyor Rey, que si.l venedor vol, e.s presenta per defendre lo pleit, que o 
pusque fer si.s vol, [8.5.5] 

E si.l venedor o aquell qui és tengut d'evicció, no volrrà o no.s presentarà per 
defendre, ne o haurà promès de defendre, que.l pleit sia menat ab lo possehidor, [8.5.5] 

Que null taverner, ne null hom qui compre ví per revendre, no pusque vendre, [...] 
sinó en aquell loch on lo compra, [9.3.9]  

Si alcú ajustarà hòmens per esquivar o per defendre de violència o de força que hom 
li volgués fer, [2.3.25]  

Si alcú ajustarà hòmens per esquivar o per defendre de violència o de força que hom 
li volgués fer, [2.3.25]  

23 per  +  inf. de dest. 
Los menors pusquen demanar, si.s volrran, per recobrar les coses que seran venudes 

per lurs tudors o per lurs curadors, a aquells qui les tendran, [2.14.3]  

Aquell, [...] serà mes en possesió per guardar la cosa que li serà liurada, [3.13.12]  

En aquest fur enadí lo senyor Rey que tot hom pusque pendre la biga de son vehí o 
altre fust per estalonar sa casa, si caer volrrà, [3.3.18]  

Tots los béns del marit és entès que són obligats a la muller per restituir tots los béns 
que vénen per rahó de la muller al marit, [4.4.9]  
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Enadey lo senyor Rey que, [...] pusquen ésser donats testimonis per la una part ne 
per l’altra sobre neguna excepció, si no era per reprovar los testimonis qui seran 
publicats, [4.9.31]  

Contra cascun d’aquels pot ésser feyta demanda per recobrar aquela cosa que serà 
comanada, [4.15.29]  

Si aquell qui tenrrà a cens alcuna cosa per altre cessarà a donar e a pagar lo cens, 
[...] sia destret de vendre aquela cosa per pagar lo tribut o.l cens, [4.23.42]  

Que.ls tudors e los curadors pusquen vendre, [...] les dites coses per pagar lo deute 
del defunct, o per pagar o per establir exovar o espoalici, o cambiar o mellorar, 
[5.6.17]  

Que.ls tudors e los curadors pusquen vendre, [...] les dites coses per pagar lo deute 
del defunct, o per pagar o per establir exovar o espoalici, o cambiar o mellorar, 
[5.6.17]  

Que.ls tudors e los curadors pusquen vendre, [...] les dites coses per pagar lo deute 
del defunct, o per pagar o per establir exovar o espoalici, o cambiar o mellorar, 
[5.6.17]  

Aquell qui era mès en possessiò per guardar la cosa, ne era gitat en qualque manera 
a tort, [7.10.8]  

Si alcú donarà alcuna cosa a altre, [...] per fer alcuna cosa, [8.8.24]  

Levades emperò justes despeses, les quals haurà feites dins aquells X dies per 
retener e per guardar lo castell, [9.21.4]  

Levades emperò justes despeses, les quals haurà feites dins aquells X dies per 
retener e per guardar lo castell, [9.21.4]  

Si els senyors dels forns no tendran balançes e.ls forns per pesar lo pa de les 
flaqueres, [9.24.2]  

Nenguna cosa no sia demandada ne presa per dar ne per jutjar, ni per atorgar ni per 
senyalar alcunes mesures, alnes, pes, barcelles o quarters, [9.25.5]  

Nenguna cosa no sia demandada ne presa per dar ne per jutjar, ni per atorgar ni per 
senyalar alcunes mesures, alnes, pes, barcelles o quarters, [9.25.5]  

Nenguna cosa no sia demandada ne presa per dar ne per jutjar, ni per atorgar ni per 
senyalar alcunes mesures, alnes, pes, barcelles o quarters, [9.25.5]  

Nenguna cosa no sia demandada ne presa per dar ne per jutjar, ni per atorgar ni per 
senyalar alcunes mesures, alnes, pes, barcelles o quarters, [9.25.5]  

Per mensurar forment, [...] lo vehí o.l estrayn negun temps no do solatge ni cops ni 
amostes, ni hostalatge ni altra cosa, [9.26.8] 

Si donchs la cort e.ls prohòmens no conexien que hom lo degués tenir d'aquí enant, 
per descobrir veritat d'alcuns feits, [9.28.32]  

Cavall qui pas per vendre, un morabatí, [9.34.18]  
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Los caçadors, [...] hajen totes aquelles bèsties, [...] franques e liures per fer totes lurs 
volentats en qualque guisa se volrran, [9.34.62]  

per  +  inf. d’acció encara no feta 
Certa cosa és que los establiments e les constitutions s’estenen als feyts qui són per 

venir, e no s’estenen als feyts qui són passats, [1.10.1]  

E aquestes coses sien esteses als feits qui són passats e a cels qui són per venir, 
[2.15.7]  

E car als perills qui per venir són, deja hom acórrer per aquelles injúries que seran 
dites de paraula, [9.5.5]   

2 ço per què relatiu 
E aquell per qui la sentència serà donada, rede a l’altre, ab qui el pleit havie, tot ço 

per què el pleit era, ne que serà jutjat per ell ni contra l’altra part, ab les messions 
que.n haurà feites, e puys do a Nós atretant per pena, [7.3.2] 

Aquel qui serà demanat per alcun malefici que haurà feit serà condempnat a pena de 
mort, o per sa volentat, sens que no haurà feit negun malefici, fugirà o morrà, jens per 
açò no roman que la fermança no sia tengut en açò per què fo fermança, si els béns 
d’aquel per qui fo fermança no bastaven a la demanda en la qual ell fo fermança; dels 
béns del qual primerament sia feita pagua, enans que hom puxa demanar la fermança 
o.ls béns d’aquel, [1.5.21] 

22 per què relatiu A. nom 
E la raó per què rey deu regnar, majorment si és per justícia; car aquesta li és 

donada, que si justícia no fos, les gens no aurien mester rey, Introducció  

Lo batle o la cort no sia osat de comprar o de retenir per sí o per altres les rendes ne 
les exides ne.ls esdeveniments, los quals tendrà per Nós o logarà a altre o vendrà, per 
alcun preu, ne per aquell preu per què seran venudes ne per major. , [1.3.81]  

Alcú no deu ésser forçat que pos actió, mas deu ésser forçat de comtar lo feit al 
jutge, e de dir la rahó per què demane, [1.6.10] 

En aquest fur creix e esmena lo senyor Rey que negú no sia reebut en procurador si 
no mostra carta de procuració o en que les actes sia establit procurador, o si no era 
persona ajustada de parentesch d’aquel per què farà aquela procuració o ab testimonis 
no provarà aquela procuració, [2.8.7]  

e aquel qui farà la demanda sie tengut de dar fermança que aquel per què ell fa 
aquela demanda o haurà per ferm, [2.8.9] 

Tots hòmens poden ésser defeses, axí en criminal pleit com en civil, a al.legar e dir 
les rahons de la absència per procuradors sufficiens. En aquest fur esmene lo senyor 
Rey que.l procurador deje demostrar rahons bastans per què aquel de qui és 
procurador no venc denant lo jutge, [2.8.10]  

No és dret que sie destret el posseïdor que digue a aquel qui.l demane la rahó per 
què posseex, [3.12.1]  

Tot hom qui façe cases prop l’altre e que.y haje carrera enmig, pusque alçar e fer 
quals obres se vulle, no contrastant si l’altre li diu que li toll la lum; o si farà obra en la 
paret on la finestra serà, per la qual la lum entra en son alberch, o altre paret tan prop 
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per què la lum perdés lo senyor de les cases, que aquel qui aquela obra farà sie tengut 
de fer ab sa messió, en l’alberch d’aquell qui la lum perdrà, finestra on aquel a qui 
tolrrà la lum de son alberch haje lum covinent, [3.16.1]  

Si alcun creedor haurà II deutors e cascun li deurà per si matex deute, e la un 
d’aquells deutors li pagarà per nom de si metex lo deute que li deurà, e lo creedor 
reebrà aquel deute per nom de l’altre deutor, aquel deute és pagar axí com deute no 
degut, per què aquel qui pagà pot recobrar aquel deute que en aytal manera era pagat, 
[4.2.9]  

Que estar no y pogués covinentment o estant aquel qui les haurà logades en aqueles 
cases hi vingués tal cosa per què les cases s’afollassen en guisa que les cases ne 
valguessen molt meyns, [4.22.4] 

Aquel qui retendrà lo cenç per IIII ayns que devia fer per rahó d’alcuna cosa, perde 
aquela cosa per què fahie lo cenç, [4.23.2]  

que estar no y pogués covinentment o estant aquel qui les haurà logades en aqueles 
cases hi vingués tal cosa per què les cases s’afollassen en guisa que les cases ne 
valguessen molt meyns, [4.22.4] 

Emperò, si specialment enpenyorarà aquela cosa, haja la vintena part de la 
quantitat per què la metrà penyora, [4.23.3]  

Si doncs aquela persona que serà morta no haurà donada rahó per què les núpcies 
no fossen celebrades o complides, [5.1.1]  

Aquel qui promès al pare que seria tudor de sos fillls no.s pot escusar d’aquela 
tudoria, jasia ço que en altra guisa agués rahó per què.s pogués escusar, [5.6.31]  

Si alcú confessarà en carta que deje alcuna cosa a altre, no pot puys aquela 
confessió revocar; si doncs no porie mostrar justa rahó per què fer o pogués, [7.7.5]  

Aquel qui pres moltes coses en penyora per alcuna certa quantitat d’aver, no deu 
ésser destret que rede una d’aquelles coses, si no li serà pagat tot lo deute per què 
aquelles coses li són obligades, [8.2.35]  

E si aquell a qui la donació haurà feita li farà tals desplaers, per què aquella cosa li 
deje tolrre, ço és a saber, que fill no deje fer a pare ne a mare, [8.8.9]  

Mas la propietat d’aquelles ribes és d’aquelles de qui són los camps on són les ribes 
per què los arbres que són en aquelles ribes són d’aquells de qui són los camps, 
[9.12.12]  

Emperò, si serà tal crim per què.s convingue que ella do fermança, don-la si la ha, 
[9.28.34] 

Si la cort absolvrà los preses de la presó en que són, si donchs primerament no era 
conegut de la cosa per què foren preses, [9.28.34] 

Que, [...] sia franch e absolt de.l homenatge, enaxí con un ciutadà de la ciutat, 
dementre, emperò, que desempar la honor per què fo hom d’altre, [9.34.16]  

 

4 per què relatiu A. orac. 
Error en dret no deu ésser entesa en aquela manera que error de feyt, perquè.l savi 

pogués ves Déu errar en dret, perquè los drets són certs e fenit, [1.11.4]  
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No és offici de fembres; per què si alcuna fembra haurà fill que sia pubill e sia 
demanat en pleyt, deu-li demanar tudor qui.l defene, [2.8.5]  

La cosa és dita que és venuda là-donchs de menor preu quant la meytat del just preu 
que aquela cosa valia e.l temps que fo venuda, no fo pagat; per què venda que sia axí 
feyta pot ésser desfeita en tro a III ayns que sien comptats del dia aenant que la venda 
fo feta, [4.20.5]  

Si ans del matrimoni les coses estimades seran donades, seguit lo matrimoni la 
estimació de la cosa vall e és vera venda; per què, si ans de les núpcies les coses 
estimades se periran, que sia a dan de la muller, [5.5.34] 

 
1 per què interrog. indir. 

Car açò és declarament de cor e de pensa d’ome, car no.s donara dupte que negun li 
face mal si donchs no feÿa per què1, Introducció. 

 
6 perquè causal 

E majorment lo deuen témer e amar los reys: témer, perquè és tot poderós, Furs, 
Introducció.  

E faén bé aquesta gràcia de justícia, perquè nostre Senyor los hi à meses, Furs, 
Introducció. 

Error en dret no deu ésser entesa en aquela manera que error de feyt, perquè.l savi 
pogués ves Déu errar en dret, perquè los drets són certs e fenit, [1.11.4]  

En lo feyt pot errar moltes vegades, perque no és cosa certa per molts feits e per 
moltes causes que vénen de nou cascun dia, [1.11.4]  

Negú no és destret que, oltra sa volentat, sia detengut, [...], perquè aqueles coses que 
seran comunes entre alcuns deuen ésser partides quant a la un d’aquels plaurà, 
[3.19.1]  

Sia entès que la muller sia morta primera que.l marit, perquè la natura de la fembra 
és pus flacca que aquella de.l hom, [6.11.1] 

1 perquè (causa eficient o relatiu compost?)  

Negú no és destret que, oltra sa volentat, sia detengut en companyia, ni haver cosa 
comuna ab altre ensemps, si doncs covinença no y havie entro a cert temps, perque 
aqueles coses que seran comunes entre alcuns deuen ésser partides quant a la un 
d'aquels plaurà, [3.19.1]  (ja que o per la qual cosa) 

 
2 perquè final 

Que ells no y façen nul.la maestria ne força, perquè aquella cosa s’aja a vendre, ne 
pusquen comprar nenguna cosa que ells hajen jutjada a vendre; e si ho fahien, que la 
compra aquella no haja valor, [1.3.76] 

La cort destrengue lo creedor a retre la carta del deute o jur que no ha la carta del 
deute ne féu res perquè no la agués, e ladonchs fassa carta d’absolviment, [2.1.7]  

                                                 
1 «Fer per què» sembla tenir el sentit de ‘donar motiu’, tot i que també podríem considerar el seentit 
―menys probable― «per qual, [o quina] cosa, [ho feia]» 
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4 Per qual interrogatiu 

no haurà carrera on hi pusque entrar ni metre ni menar aygua ni sia sabut per qual 
loch cert antigament ell agués carrera on pogués entrar a aquel camp seu o menar 
aygua, [3.16.22]  

e pus que.l testament fo feit, aquella fembra, sor sua, hac fill e filla ensemps d’aquell 
prenyat, e com fos dupte per quals parts aquella heretat degués ésser partida entre 
aquells III hereus, [6.10.8]  

Si molts hòmens ferran I servu o un catiu, si apparrà per qual colp d’aquells qui.l 
feriren morrà, aquell és tengut e deu ésser condempnat axí com a matador. Mas si no 
apparrà per qual colp d’aquells morí, tots aquells ne són tenguts axí com a matadors, 
[9.7.55]  

esguardada la valor de les persones e la temor, ço és, per qual rahçó se tem a 
conexença de la cort e dels pròmens de la ciutat, que no faça mal per sí ne per altres a 
aquell en sa persona o en sos hòmens o en ses coses, [9.20.21]  

 
93 per ço (mostra) 

E per açò aquestes costumes fem metre en escrit a perdurable memòria, car aver 
memòria de totes coses, [...] majorment pertany a Déu que a hòmens, Introducció. 

Jens per açò no roman que la fermança no sia tengut en açò per què fo fermança, si 
els béns d'aquel per qui fo fermança no bastaven, [1.5.21] 

164 per rahó de (mostra) 
Aquel qui retendrà lo cenç per IIII ayns que devia fer per rahó d’alcuna cosa, 

[4.23.2]  

31 per qui (mostra) 
Si conjuncta persona farà demanda a altre, aquel a qui serà feita la demanda pusque 

demanar per qui fa aquela demanda, [2.8.9] 

E si aquel per qui la demanda serà feyta no volrrà atorgar açò ne o volrrà haver per 
ferm, aquel qui per sa volentat haurà feita aquela demanda sie tengut de donar a aquel 
a qui demande les messions que feuites haurà en aquela demanda; e si aquel no porà 
pagar aquela fermança, sie tengut de pagar aqueles messions, [2.8.9] 

Conjunctes persones són pare e fill, frare, sor, net, neta, besnet, besneta, e.ls altres 
cosins.. Emperò, si aquel qui no és conjuncta persona volrrà demanar sens manament 
per nom d’altre, no deu ésser oÿt, jasia ço que vulla donar segurtat que aquel per qui 
demana o haurà per ferm, [2.8.9] 



 Furs de València 30  Furs de València 30 

 



 Joan S. Beltran i Cavaller 31

1263-65 Llibre de Cort de Justícia d’Alcoi, CICA (Corpus Informatitzat 
del Català Antic), a cura de Maria Àngels Diéguez Seguí. 

Ocurrències reportades en aquest text: 
per a  1 per+S.N.+a+inf. 0    
per+inf. causal 0 per+inf. final 7 per+inf. de dest. 1   
per tal com 1 per ço com  3 per ço car 3 per tal cor 1 
per raó que 2 per raó de 41 per raó can (o con) 3 ço per què relatiu 0 
per què relatiu A. nom 2 per què relatiu A. orac. 7 per què interrog. dir. 0 per què interrog. indir. 0 
perquè causal 0 perquè final 1 per + rel.comp. 8   
per tal que 0 per ço que  0 per tant 0   
per tostemps 1 per null temps 0 Si per aventura 1 per amb altres valors 221 

 
     
Per a 
 Guillem de n’Alleo goltel treit per a Pere Figera,.Fol. 25v 
 
 
Per + infinitiu final 

E vénc encara lo dit Guillem de Muntblanc la terza vegada a Seta per menar ab él 
la dita Johana e per ociure lo dit Ramon Piquer, Fol. 05r  

E vénc encara lo dit Guillem de Muntblanc la terza vegada a Seta per menar ab él 
la dita Johana e per ociure lo dit Ramon Piquer, Fol. 05r  

Passada, per los quals diners ja lo dit Berenguer Ninot fo a Morela ben ·IIII· 
vegades per cerquar lo dit [...], Fol. 08v  

Clame·s Vicent de Ferer Barber, posant contra él en aquesta manera, que li trasc lo 
coltel e vénc contra él per ociure, e·l ferí e·l rempelà e·l tirà pels cabels dins la plaza 
d’Alcoy, Fol. 08v  

R207 Arnau Vilabertran fo manlevador per Pere Vilaplana, qu’él torn davant la 
cort al vespre per fer compliment de dret als clams que en Pere Juver à posatç contra 
él sotç pena de·C· solidos, Fol. 15r  

Sí que en Fferrer deç Cortal vénc querelyant davant la justícia e·ls jurats de Pere 
Figera, lo qual encalçave Ramon de Fenoses per aontar ela e per robar aquels e·l 
camín real, Fol. 26r  

Sí que en Fferrer deç Cortal vénc querelyant davant la justícia e·ls jurats de Pere 
Figera, lo qual encalçave Ramon de Fenoses per aontar ela e per robar aquels e·l 
camín real, Fol. 26r  

 

Per + infinitiu de destinació 
La·n gosaria trer lo sag ne él qui ere justícia, çobre [...] del dit Ferrer per trer 

penyora lo dit Ferrer mès-se primer e entrà en casa, e près una lança ap penó [...], Fol. 
12v  
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Per què relatiu A.O. 
Pelicer que él que avie enblat·I· mantel en Sent Matheu, per què no y gosave entrar, 

e dix que encara que él [...], Fol. 03r  

Que digués al dit Guillem de Muntblanc que·s partés d’ela e de son pleyt, si no la 
mort ne pendrie, per què son testimoni res no li nou ne res que él hi digués, e negue 
que anc ela no promès que isqués al dit Guillem de Monblanc a parlament e·negun loc, 
Fol. 05r 

Qu·enans li tramès a dir per lo dit Jacme e que digués al dit Guillem de Muntblanc 
que·s partés d’ela e de son pleyt, si no la mort ne pendrie, per què son testimoni res no 
li nou ne res que él hi digués, e negue que anc ela no promès que isqués al dit Guillem 
de Monblanc a parlament e·negun loc, Fol. 05r 

E·l dit Martí dix que·l dit Guillem d’Ortoneda que·s cassà de la demanda e dels 
clams, per què lo dit [Martí] Zabater deu ésser absolt, Fol. 09r  

Ferando se n’anà a les vaques a Polop [m]eyns del dit Bernat Ferrer, e trià a sa 
volontat e près aqueles ·II· es· vaques, e près aqueles·II·es· vaques, e diu que anc no li 
parlà de juvent, si eren velyes ne joves, ne sabia encara qual[s] se pendrie o quals no 
de·III·èn· an e de ·V· que n’i avie, per què no les li vené enganosament e dix verament 
al dit Ferando a la mercaderia de les vaques, que·s n’i avie ·III· torides en son poder 
de les ·IIII·, , Fol. 09v  

El dit Guillem que envià els prohòmens [...] a casa del dit Johan e el[...] enganà, 
per què non li és tengut [en] [res], Fol. 14r  

Pose Pere Figuera contra Guillem de na Aleu e dix que foren assignats·X· dies de 
provar a·n Guillem de na Aleu e lo dit Guillem de na Aleu defalí de provar dins 
aquels·X· dies, per què pregue als àrbitres que d’aquí avant no sie oyt ne age loch de 
provar, Fol. 23v  

Per què relatiu A.N. 
Que anc la manàs fer justícia, can en la carta no mès son sagel ne fo sagelada, e 

jasie ço [que] [la] [justícia] [la] [manàs] fer, la justícia no sabia la confessió d’en Vila 
Plana ne la cantitat del aver per què Vila el mès fian[ça] al dit [Pere] [Juver], si ver és 
que la justícia lo manàs fer, Fol. 15r  

Clame·s Berenguer de Calaterà de Ferando de Ortoneda, lo qual l’enfamà que ere 
falç e traydor e que avie feyta falsa prova contra en Pere d’Ortoneda e a·n Guillem 
d’Ortoneda e que·ls féu tolre ab aquela falsa prova que féu per què perdé lo dit en 
Pere e en Guillem d’Ortoneda un camp de terra, lo qual hac de Ramon de Murelo e sos 
companyons, Fol. 21r  

 
Per què final 

Él se·n vénc a mi e dix: "Guillem de n’Alleo irrat me avedes, fit del figeral con las 
vuestras bestias e yo faré irat de las vuestras bestias e dollent" On que·l dia q’él me 
menassà mis besstias [me·n] [vet] [la] [una] morta per manos d’ome e e·ldemà me·n vet 
un bou de la pastura mort su figeral per ma[n]s d’ome on las bestias past[uraven], on 
és per qe llas aga mortas per las menaças q’él me avie feitas, Fol. 26r  
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Per tal com  
Draper draper de Xàtiva de·XL_e_VII· solidos de realles dentrò·XVIII· dias, [sots] 

pena del quart, per tal com lo dit Pere Figuera s’era feyt e establit deutor e obligat e·l 
libre de la cort, [...], Fol. 20v  

 

Per tal cor [ 
 [E] [açò] [fets] per amor de nós per tal nós faríem en semblantz d’estes coses per 

vós e moltz [majors], Fol. 06r  

Guillem que sien absoltç per tal cor los féu en sa tera metexa, Fol. 11r  

 

Per ço car 
Dit per ço car no fo a la gayta lo dit Fferrer, dix que no la·n gosaria trer lo sag ne 

él qui ere justícia, çobre [...], Fol. 12v  

Facto sacramanto calumnie et perseverarunt in dictis suis; in iuncta [fuit] probatio 
supra negativa infra·X· dies Conquer Pere Miró en reconvenció de les damunt dites 
Maria et Alicssèn, per ço car feriren e ontaren Sança, [muler] [sua], ab los puyns 
aytantes quantes volgren e la [gitaren] en·I· banc e la tiraren pels cabells, Fol. 22r  

Clame·s en Pere Masquefa d’en Pere Çabater de tots los seus béns e d’en Ramon de 
Fenoses, procurador seu, per ço [ca]r lo [dit] [Pere] Çabater li avie venuda tota la 
heredat ab carta pública, la qual avie e·l terme d’Alcoy per degun dret [...], Fol. 24r  

 

Per ço com (o con) 
Pere Vila Plana enfamà la carta e·ls testimonis, la qual e los quals Pere Juver à 

demostratç [no] [nouen] res a ssí ne valen a l’altra part, per ço com en aquela carta és 
contengut que més ha p[a]gat [...], Fol. 15r  

R251 [Clame·s] [Arnau] [Raolf] [de] [Diago] e dels seus béns per ço con ha pagats 
per él per raó de fianceria·LXX· solidos de reals, Fol. 17v  

R251 [Clame·s] [Arnau] [Raolf] [de] [Diago] e dels seus béns per ço con ha pagats 
per él per raó de fianceria·LXX· solidos de reals, Fol. 17v  

 

Per + relatiu compost 
Ab què lo dit Arnau Rovira li retés e li absolvés aquel camp de Polop per lo qual lo 

dit cambi ere estat feyt, Fol. 18r  

A pedrades, la una e·l cap e l'altra braç, e que·l nafrà ab [...]  [per] les quals és a 
reec e a ora de mort, Fol. 17r  

E encara atorgà e vénc de manifest que devie a·n Arnau Clereçó·III· kafiç e·IIII· 
faneques de paniç, per lo qual deute lo dit Domingo de Belver asignà e donà 
[corre]dor aquel vinyal lo qual él ha e·l terme d’Alcoy lo qual departex ab Pere Leçina 
e ab Pere de Belveer e ab lo riu, a córrer dins·XXI· dies e a pagar als damunt dits tots 
aquels·III· kafiç·IIII· faneques de paniç al dit Arnau Clereçó, e les·III· aroves e media 
d’oli [...], Fol. 25r  
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Clame·s Pere Figuera, procurador d’en Pere Sanz de Martí Zabater de·XLVII· 
solidos de reals menys·II· diners per los quals li entrà pagador a·n Pere Sanz, draper, 
per raon de draps que d’él reebé, Fol. 08r  

Respon Martín Zabater e diu que verament qu’él devie per sí·IIII· solidos, per los 
quals ere fianza Pere Figuera e pagà·ls specialment al dit Pere [Figuera], Fol. 01r  

R40 Clame·s en Bernat Ferrer, procurador d’en Guillem Ferrer, frare seu, per nom 
e per veu sua, zo és a ssaber, d’en Ramon Ferrer de·CIIII· solidos regalium, per los 
quals lo dit Guillem Ferrer li entrà fianza a Morela, Fol. 03v  

Clame·s na Dolça Zapassada e en Guillem de na Aleu d’en Berenguer Carbó e de 
Pere, misatge seu, posant contra éls en aquesta manera: que li àn trencada la cèquia 
del lur molí de·XX· entrò a·XXX· vegades, per lo qual trencament los à vengut gran dan 
a lur molí, Fol. 10r  

 

La qual cosa 
La qual cosa vénc a ssaber a·n Gozalbo Feràndez, e tramès-hi òmens que·l 

prenguessen, Fol. 05r  

 

Per totz tems 
Per totz tems per éls e per totz los lurs, Fol. 02r  

 
Si  Per aventura 

Guillelmus de Ortoneda, Dominicus de Çagra, Sancho de Gandia quisque in solidum 
[...] quod si  per aventura conseyl devie aver algun dret o part en aquel bestiar lo qual 
fo dels [moros], fol 32r 
 

Per raó de  
D’en Siri Simó per raon d’un seu [trebal] de garir del mal que avie e·ls peus, en 

aquesta guisa: que tot zo que per lo damunt dit G,  Fol. 01r  

Clame·s Pere Juver de Martí Zabater et de Miquel Zabater de·VIII· solidos de cens 
per raon de draps que prengueren per razó de procuracions,  Fol. 01r  

Clame·s Pere Juver de Martí Zabater et de Miquel Zabater de·VIII· solidos de cens 
per raon de draps que prengueren per razó de procuracions,  Fol. 01r  

Fferrer stablí procurador seu, zo és a saber, en Bernat Ferrer, frare seu, per razó 
d’aquela fianceria [...],  Fol. 01v  

En Ramon d’Almenar per razon d’aquela naffra que menys de cient féu a la filya de 
la dita Ramona,  Fol. 02r  

R39 Com jo, en Guillem de Vila Mayor, misage d’en Pere Sans, estapblesc 
procurador per raon d’en Pere Sans, en Pere Figera, en demanar e en recobrar·XLVII· 
solidos menys·II· diners d’en Martí Sabater e d’en Micalet, son frare, los quals éls 
deven a·n Pere Sans, on és en Pere Figera doutor,  Fol. 03v  

R34 Jacme de Munzó jurà e dix per testimoni que él que ere·I· tems a Cervera 
d’Urgel e vi·I· omen caregat de galines que fo pres per ra[on] d’aqueles galines, les 
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quals avie preses e enblades lo dit Guillem de Monblanc, sí que n’azotà om aquel omen, 
e lo dit Guillem de Monblanc fore justiciat si no fos que·s meté en la glésia de Cervera,  
Fol. 03v  

Clame·s Guillem de Almenar de Domingo de Belveer de·VII· solidos·IIII· diners de 
reals, los quals a él deu per razon de pex que li comanà,  Fol. 04r  

Fem-vos saber que Pere de Belveer e Pere Masquefa, procuradors d’en Johan 
Forner e d’en Pere de Belveer, veïns de Sent Matheu, que anaren cerquar en Berenguer 
Bover, lo qual mès fiança en Pere de Belveer e Johan Forner damunt ditz, per ·C· 
meins·II· solidos de jaqueses, los quals éls anas[sen] a pagar, e los ditz procuradors 
cant foren a Alacant lo dit Berenguer Bover e feren-lo venir davant los alcaldes e júdez 
clamantz d’él per raó d’aquela fianceria, e él verament atorgà que él que devie aquel 
deute que·l júdez que·l volie pendre en Alacant, si no que·l dit Berenguer que s’obligà e 
covenc que en poder d’aquela cort que él s’avendrie ab éls a Alcoy, e que en nostre 
poder que faria en guisa e en manera que aqueles sues fiances ne [serien] ben pagades, 
sí que donà fianza e conplidor d’aquestes coses, zo és a saber, en Johan Vezino, vostre 
[...],  Fol. 06r  

R82 Clame·s en Pere Figera d’en Arnau Gaia de·XXX· solidos que li deu per raon 
d’eretat que [...],  Fol. 07r  

R79 Clame·s en Pere Figera d’en Pere de Sagra de·XX_e_VII· solidos que li deu per 
raon d’un bou,  Fol. 07r  

Clame·s Pere Figuera, procurador d’en Pere Sanz de Martí Zabater de·XLVII· 
solidos de reals menys·II· diners per los quals li entrà pagador a·n Pere Sanz, draper, 
per raon de draps que d’él reebé,  Fol. 08r  

En Sancho Pérez e n’Amigó Carabacer foren fiances per en Pere d’Ortoneda 
d’aquesta guisa, que en Pere d’Ortoneda que age amenat Ramon Piquer dins·XXX· dies 
en Alcoy, e tornat en presó per raon d’aquel omeedi que féu de Guillem de Monblanc, 
sotz pena de·CC· morabatins alfonsins e obligaren-ne totz los béns seents e moventz,  
Fol. 08v  

Clame·s Guillem de Ortoneda de Martín Zabater de·X· solidos de reals, los quals a 
él deu per raon de cens de les cases que él ha en la vila de Alcoy,  Fol. 09r  

Pere Siurana fo fianza de dret per Martín Zabater que face fer cumpliment de dret 
a·n Guillem d’Ortoneda per raon d’aquels·LX· solidos los quals lo dit Guillem 
d’Ortoneda féu emparar en Concentània al dit Martí Zabater,  Fol. 09r  

Clame·s Johan Escuder, tudor e curador de Bernardo e Sibilie e de Manselya, fils de 
na Ramona, za abenrere qui fo muler d’en Berenguer de Calaterrà, posant contra é[l], 
zo és a saber, d’en Berenguer de Calaterrà, posant contra él, en aquesta manera: que 
ten e posseex los béns en los quals los damun ditz publis [sic] deven aver la meytat per 
raó de successió de la dita Ramona qui fo lur mare,  Fol. 09v  

[Clame·s] Pere de Ortoneda de Pere Figuera, posant contra él que l’enfamà moltes 
vegades él estant justícia e li dix que aquels diners los quals lo dit [Pere] [d’Ortoneda] 
demanave e plegave per la quèstia del senyor rey ne aquels que li demanave per raon 
de quart, dix que no·ls [...],  Fol. 09v  

Pleyt e contenzó fo entre Johan Escuder, tudor stablit de Bernat e Sibília e 
Manselya, fils de Ramona, qui fo muler d’en Berenguer Calaterrà e mare dels ditz 
pubils, clamant de la·I_na· part de Berenguer de Calaterrà per raon del béns que ten e 
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posseex, dels quals deven aver la meytat los ditz publis per raon de succesió de la dita 
Ramona qui fo lur mare, e per raó de la carta del spossalicii,  Fol. 10r  

Pleyt e contenzó fo entre Johan Escuder, tudor stablit de Bernat e Sibília e 
Manselya, fils de Ramona, qui fo muler d’en Berenguer Calaterrà e mare dels ditz 
pubils, clamant de la·I_na· part de Berenguer de Calaterrà per raon del béns que ten e 
posseex, dels quals deven aver la meytat los ditz publis per raon de succesió de la dita 
Ramona qui fo lur mare, e per raó de la carta del spossalicii,  Fol. 10r  

Pleyt e contenzó fo entre Johan Escuder, tudor stablit de Bernat e Sibília e 
Manselya, fils de Ramona, qui fo muler d’en Berenguer Calaterrà e mare dels ditz 
pubils, clamant de la·I_na· part de Berenguer de Calaterrà per raon del béns que ten e 
posseex, dels quals deven aver la meytat los ditz publis per raon de succesió de la dita 
Ramona qui fo lur mare, e per raó de la carta del spossalicii,  Fol. 10r  

Clame·s Michel de Calatayú de Sancho Péreç de·X· solidos regalium que li deu per 
raon de préstet,  Fol. 13v  

Per raó d’aquels·XVI· diners, los quals la justícia li féu pagar d’aquel forment [...],  
Fol. 14v  

Avie feyt enparar per raó de na Ramoneta, lo dit Guillem Marí promès que·l metrie 
[...],  Fol. 14v  

R209 Pere de Sagra fo fiança per Aboamir, que face compliment de dret si·l senyor 
rey [cr]eu aver degun dret [per] raon d’aqueles ferides que foren feytes entre él e 
Maymó,  Fol. 15r  

Clame·s en Pere Juver d’en Pere de Vilaplana de·XXVIII· solidos que romanen a 
pagar per raó con lo dit Pere Juver los pagà per raó de fianceria en què lo dit 
Vilaplana lo mès, segons que en la carta pública és contengut,  Fol. 15r  

Conquer Bernat de Tolone de Johan de Almenar de·X· solidos regalium que li deu 
per raon d’una casa que li vené [...],  Fol. 16r  

Ramon d’Almanar e Johan Gar[c]ez e en Johan Escuder per raon de lla [mare],  
Fol. 16r  

R229 Nós en Johan Escuder e en Pere Juver, àrbitres delegatç en aquel pleyt, lo 
qual és entre Guillem Domènec, Sancho de Belfay per raó d’aquela lauraó de què 
contenien,  Fol. 16v  

Clame·s Pere Moliner de na Berenguera, muler d’en Berenguer Carbó, de·XX· 
solidos de reals e d’una capa de bru e una camisa d’estopa e d’unes calces de sarçil, 
les quals totes coses li deu per raó de soldada que estec e serví ab ela e ab son marit 
[...],  Fol. 17r  

R251 [Clame·s] [Arnau] [Raolf] [de] [Diago] e dels seus béns per ço con ha pagats 
per él per raó de fianceria·LXX· solidos de reals,  Fol. 17v  

D’eretat que a él avie venuda, e el dit Ferando respòs e dix que tot l’entegre ere en 
aqueles·III· pedonies de Polop de les quals és pleyt, e dix que ja les avie rebudes per 
raon de cambi e donan aquela terra la qual [...],  Fol. 18r  

Al dit Bernat de Munt Alt per raó de la messegueria e del cequiatge, e dix lo dit 
Bernat que no·ls avie,  Fol. 19r  

Clame·s Iohannes Scuder, tudor de Bernat e Sibília e Mansilya, fils qui foren de na 
Ramona, muler qui fo d’en Berenguer Calaterrà, per nom e per voç del ditç pupils, ço 
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és a saber, d’en Làçero de Santa Maria, posant contra él en aquesta manera: una 
pedenia de terra en Polob, termino de Alcoy, la qual pertayn als ditç pubils per raó de 
successió de la dita Ramona, qui fo mare d’aquels [...],  Fol. 19v  

Clame·s Ferando de Ortoneda de Berenguer de Calaterrà posant contra él en 
aquesta manera, que li ten forçada tota aquela part d’aquela heretat la qual pertany a 
ssí e a ssa muler per raó de Pere de Calaterrà qui fo frare de la dita muler sua e cunyat 
seu, la qual part ten e posseex del dia ençà que·l damunt dit Pere fo mort,  Fol. 21r  

Nyul temns no demanarem la ú a l’altre nulya res per raó d’aquela eretat [...],  Fol. 
24r  

Clama·s Pere Mascefa d’en Bernat Tollon de·XXXV· solidos·II· dineros de realless, 
los qualles a él deve per raon de terra qe lle vené,  Fol. 24v  

De Petro Sagra de·XX· solidos regalium que li deu per raó de·X· faneques de forment 
que li vené,  Fol. 24v  

per raó de ma madre, ço és a saber: un vinal deval Cotas prop lo río que afronta ap 
en Pujalet e ap en Forner,  Fol. 26v 

Demunt lo qual él s’à obrado, on deg aver parte per raon de ma muler,  Fol. 27v  

R411 [Clama·s] Estevan Rog d’en Guillem Sapater de·XVIIII· solidos e·IIII· diners 
de realles, los quales a él deven per [raó] de terra q’él ven a Oxolla,  Fol. 28v  

E·l dit San[cho] [Gomes] fo fiancha pel dit Johanet, que si nul tems lo demanave [lo] 
[dit] [Sancho] Navare per raó d’aqueles coses, que él que s’enpararie a la senyoria sots 
obligació dels seus béns,  Fol. 30r  

 

Per raó que 
R274 Clame·s Arnau de Viu de Ramon de Viu de·IX· solidos e d’una fanequa de 

forment que li deu per raó que li prestà, Fol. 19v  

La justícia en Berenguer de Calaterrà tenie pres Johanet, lo qual avie acusat 
Gomes, misatge de sa muler de Sancho [Navare], veyna d’Alacant per raon que dehie 
que·l dit Johan que avie enblada roba de casa del dit Sancho Navare, ço és a 
saber:·I_a· gonela de morat, [unes] calces de blanc de Narbona e·I_a· maça de coure, 
Fol. 30v  

 

Per raó can 
[Clame·s] [Pere] [Oler] [de] [Jacme] [de] [Alguer] per raó can se·n aportà lo seu 

tegel e li arencà los pals de les parres sues, Fol. 10v  

Clame·s en Pere Juver d’en Pere de Vilaplana de·XXVIII· solidos que romanen a 
pagar per raó con lo dit Pere Juver los pagà per raó de fianceria en què lo dit 
Vilaplana lo mès, segons que en la carta pública és contengut, Fol. 15r  

Conquer Bernat de Tolone de Garcia Matheu e de Bertolomeu Martorel, los quals 
eren messeguers de la orta d’Alcoy ço és a saber, per raó can li menjaren bous·III· 
caps de figueres, Fol. 30v  
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1269-1295 Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina, Edició a cura 
de Josep Torró, 2 volums, Universitat de València, Acadèmia Valenciana 

de la Llengua, 2009. 
Ocurrències reportades en aquest text: 

per a  46 per+S.N.+a+inf. 23   

per+inf. causal 0 per+inf. impulsivofinal 6 per+inf. de dest. 120 per+inf acció no feta 17

per tal com 7 per ço com 2 + 18 19 per ço car 26 + 37 35 per tal car 0

per ço 151 –  126 25 per raó de 4 + 10 14 per qui 8 ço per què relatiu 10

per què relatiu A. nom 8 per què relatiu A. orac. 110 per què interrog. dir. 0 per què interrog. indir. 8

perquè causal 32 perquè final 16 per + rel.comp. 77  

per tal que (15) 23 per ço que  13 per tant  

per tostemps 0 per nuyl temps  1 Si per ventura 1 per amb altres valors 3.903

 
46 per a  
A partir de 1275, hi ha 36 casos introduint un complement del nom, i 10 exemples més 

introduint una subordinada d’infinitiu.  

La datació dels exemples es pot deduir de la paginació, segons la taula següent:  
No 2 (Anys 1275-1276)  121 / 266 

No 3 (Anys 1277-1278)  267 / 372 

No 4 (Anys 1288-1289)  373 / 408 

No 5 (Any 1290)  409 / 600 

No 6 (Any 1294)  601 / 752 

No 7 a 9 (Any 1295)  753 / 958 

 

1 per a + circumstancial de temps  
Que deguéssem fer cridar ost en Cocentaina per a dos mesos contra lo castell, pàg. 

763. 1 

9 per a + circumstancial de lloc  
Céquia nova per sa terra per a son molín. Pàg. 138. 

Prometen de fer céquia nova per al seu molín, per aquel loch, pàg. 154. 

Deya que no y anava aygua sinó per a una mola, pàg. 192. 

Deym e manam [...] agen girada aygua per a dues moles pus en lo riu és l’aygua, 
pàg. 193. 

                                                 
1 Aquest exemple és una raresa, ja que normalment el sentit de ‘marcar una durada de temps’ apareix 

amb per: 
Possant contra él que estàn ab él per spaci d’un an e lexant-lo en sa casa officiant, pàg. 151. 
VIII sous per la tanayla que li logà per I an, pàg. 274. 
Per quant temps la logà. Dix que per I an pàg. 287. 
Ans encara per VI meses o per més, nós darem licència, pàg. 931. 
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Ell aja donada fermança de dret per a davant lo seynor rey, pàg. 456. 

Apel·la’s per a davant la justícia de qui vós tenits loch, qui és son juge, pàg. 456. 

Encara per a davant lo seynor rey, pàg. 456. 

Ho per a davant altre ad[a]lil, pàg. 506.. 

Dóna fermança de les missions per a davant lo noble en P(ero) Ferrandes, pàg. 567. 

 

10 per a + benefactiu  
Bona ventura quanta per a nós meteys, pàg. 153. 

E si negun açò faya, que fos pres e retengut per al seynor rey e a él, pàg. 194. 

Que fos pres e retengut per al seynor rey, e si en la presó, pàg. 194. 
L’altra meytat per al seynnor rey, Pàg. 271. 

I kafís e mig d’ordi olmat per a les bèsties d’en Garcia Lópeç, pàg. 264. 

Dix a Berenguer d’Oltra que la viyna de sa mare avia comprada per a él, pàg. 343. 

Lo qual forment conprà per a él lo dit R(amon) de Canet, pàg. 294. 

Levavan unas letras per a la muler de viuda que lis donàs I cerron de roba, pàg. 338. 

Levavan unas letras per a la muler de viuda, pàg. 338. 

Li confesen deure per rahon de draps que d’él conpraren per a un macip, pàg. 726. 

16 per a + complement nominal de destinació  
Una heretat que d’él conpraren en Gata per a obs [ús i profit] d’en Roger, pàg. 191. 

VII alnes de bifa per a obs de sa muler, pàg. 194. 

VII alnes de bifa que aporta per a obs de la muler del dit R(amon) de Canet, pàg. 
194 

VII alnes de bifa per a obs de sa muler, pàg. 194. 

Enprestà a él, [...] I seu ase de pèl blanch [...] per a obs de tirar palla II dias. Pàg. 
202. 

III kaffissos de forment los quals ten per a sa vianda. Pàg. 209. 

III moltons que d’él pres e conprà per a carne, pàg. 286. 

Los qual à mester per a obs de missions del castel de Ibi, pàg. 251. 

Draps que d’él pres per a obs d’en P(ere) de Croses, pàg. 269. 

Draps que pres d’él per a obs d’en Astruch, pàg. 272. 

Los quals pres de casa d’en P(ere) Vidal per a obs del seynnor rey, pàg. 302. 

Deïa que·l rey d’Aragon no pertaynia per a rey [fer de rey], pàg. 316. 

E encara oy-li dir que·l rey d’Aragon no mereyxia per a rey, pàg. 316. 

E donà-li [...] a la dita dona Suayna per a garniment a I cot [una mena de casaca], 
Pàg. 656. 

Levats los II barceloneses d’argent per a garniment Pàg. 656. 
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Que·l dit Gonçalbo donàs ni prometés a la dita dona Suayna diner ni meala per a 
cot, Pàg. 656 

7 per a + infinitiu de destinació  
Que cascun veyn puxcha traure son porch per a engrosar de la porcharia, pàg. 195. 

VII bèstias que [...] li avían enprestades per a portar les D teylles, pàg. 218. 

En demanar als béns d’en P(ere) Díeç [...] XI tenayles per a vin tenir, pàg. 355. 

Forment [...], lo qual per a fer conpliment eciam [llatinisme] de préstec, Pàg. 378. 

E dix él, testimoni, qu·él près del dit cup dogues per a mès-les en los altres cubs, pàg. 
666. 

A·y Ia dogua ab I graó en mig per a entrar el cub, pàg. 679. 

Foren citatz per a conparer a respondre, pàg. 305. 

I tres més que expressen causa impulsivofinal: 
Que·l logà per a cobrir sa casa, pàg. 223. 

Requeren e demanen a vós, [...] que vós que siats cert e·us certifiquets per a fer de jutge, 
pàg. 767. 

Per què prec [...] que aquell tingatz pres a [cor]t per a fer axí com nos faríem, pàg. 
838. 

3 per a + infinitiu impulsivofinal  
Que·l logà per a cobrir sa casa, pàg. 223. 

Requeren e demanen a vós, [...] que vós que siats cert e·us certifiquets per a fer de jutge, 
pàg. 767. 

Per què prec [...] que aquell tingatz pres a [cor]t per a fer axí com nos faríem, pàg. 
838. 

 

23 per + S.N. + a + inf. 
Per les quals coses a vendre donà ·VII· sols al corredor per córrer les coses que 

vené, volum 1, pàg. 127  

Vené a él coses sues per fer paga a alcuns seus creedors, volum 1, pàg. 127 

E per totes estes coses a conplir, en Garcia Lópeç, obliga totz sos béns segons fur de 
València, volum 1, pàg. 137  

E per açò a complir obli[gan] totz sos béns segons fur de València, volum 1, pàg. 
154 

E per açò [a] [com]plir obligam totz nostres béns mobles e seentz, volum 1, pàg. 157  

Per la qual pena a pagar P. Martínez obligà sos béns, volum 1, pàg. 164  

Per les quals coses a conplir obliga sí metex e totz sos béns segons fur de València, 
volum 1, pàg. 173  

E dona fermança per les dites coses a conplir P. de Rochaffort [...] e obliga sos béns, 
volum 1, pàg. 173 
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Per la qual pena a pagar obliga P. Vidal totz sos béns e dóna fermança Paschual 
Ivaynes, volum 1, pàg. 179  

Sia tengut de pagar los ditz ·V· sols, per les quals coses a conplir obliga sos béns lo 
dit Ponç segons fur de València, volum 1, pàg. 186  

Per la qual a laurar afermà per Servent en Guillerm Balager a un an, e la soldada 
d'aquel an li pagà, volum 1, pàg. 190 

E per açò a conplir obliga sos béns segons fur de València, volum 1, pàg. 227  

Per los quals a pagar obligà totz sos béns segons fur de València, volum 1, pàg. 290  

Per los quals a pagar obligà sos béns segons fur de València, volum 1, pàg. 291 

E per ço a conplir obligà sí metex e totz sos béns segons fur de València, volum 1, 
pàg. 249  

E per ço a conplir obliga sos béns segons fur de València, volum 1, pàg. 257 

Per los quals a pagar, nós, dita justícia, venem ·XVII· quarters de vin, volum 1, pàg. 
277 

Per los quals a pagar, nós, dita justícia, venem ·XCV· quarters de vin a l'alcayd, 
volum 1, pàg. 277 

Per la qual pena a pagar, nós Barral Ferrer obligam [...]. Paschual de Xivert, volum 
1, pàg. 289 

Sia tengut pagar per pena C morabatins alfonsins, per los quals a pagar obliga sos 
béns, pàg. 292. 

Sien tengutz de pagar ·CC· morabatins alfonsins per los quals a pagar obligan sí 
metex e totz sos béns, volum 1, pàg. 349  

E, per ço a complir, obligà sos béns, volum 2, pàg. 634 

A demanda de la exsecució de les dites d[...] pugen fer en les cases de Cocentaina 
asignades per lo dit deute a pagar, volum 2, pàg. 886  

 

Una bona pila de perífrasis d’obligació amb «a» semblants a les 
següents: 

Fo demanat si sab que per restaurar e emparar el seu que la cort no los agués a 
vendre a meyscapte per, volum 2, pàg. 671  

Auríem a fer e faríem la dita exsecusió e venda dels dits béns per fer paga al dit 
Berenguer, volum 2, pàg. 856 

 

Finalitat amb «a» 
no val ni deu valer segons dret; de més com él sie vengut per volentat a fer aquel 

testimoni, pàg. 68. 

E fo assignat dia a respondre al dimercres, volum 1, pàg. 148  

E fo assignat dia a provar dinç ·X· dies primers vinentz, pàg. 141  

E fo assignat dia a oyr sentècia al divenres primer vinent, volum 1, pàg. 133  
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E ffo scitat per segona scitacion al dimercres primer vinent a comparer a respondre 
per sí hó per son convinent procurador, volum 1, pàg. 142  

E ffo scitat a comparer a oyr sentècia al divenres primer vinent per primera 
scitacion, volum 1, pàg. 142 

E atorga que·l tingué per ·II· dies a tirar palla, volum 1, pàg. 204  

Un ase que la dita Lúcia a él enprestà a tirar palla per ·II· dies, volum 1, pàg. 237 

E donà fermança per les coses que li foren estades [donades] a vendre, volum 1, 
pàg. 251  

Que·l dit Jacme de Limós afermàs lo dit G(uillem) de Sent Climent a guaytar en 
Orxeta a un mes, Pág. 260 

Per aquesta rahó que el dit en Vidal li havia feita carta de procuració a demanar 
los, volum 2, pàg. 613 

Lo liurà a vendre a Bernat Celer ab ·I· altre anel, volum 2, pàg. 694 

Fo asignada per la justícia a corre e a vendre tota aquela foya de terra de sequà, 
volum 2, pàg. 770 

Fo asignat per la justícia a corre e a vendre tot aq[uel] dr[e]t e part que el dit 
Exemén, volum 2, pàg. 778 

Demana e requer a vós, justícia, que vós, per vostre offici, enantet[s] contra los 
damunt dits per rahon del dit crim, e a punir aquels segons fur de València, volum 2, 
pàg. 808  

Duptàvetz que no ly asignàsetz dia a provar si negatly era, volum 2, pàg. 855  

 

17 per + inf. d’acció encara no feta 
Açò posa salvu son dret de créxer e minguar e ab missions feytes e per fer, pàg. 130. 

E ab missions feytes e per fer, pàg. 148. 

E a·ço obligà totz sos béns agutz e per aver, pàg. 172 
Les missions feytes e per fer en aquest pleyt, Pàg. 343 
Ab les missions feytes hó per fer entrò a la fin del p[l]eyt, volum 2, pàg. 780  
E ab les mesions del pleyt feytes e per fer entrò a la fin del pleyt. [Libel] [d]onat e 

dia asignat de respondre a diluns, volum 2, pàg. 785  
Meteren-se d[e]jús lit de sa muler, ço és lo A[rnaldo], per aençar sa muler, hó per 

degolar-la hó per robar-li la casa hó per fer aquí maleficii, e sa muler quan lo sentí [...] 
dejús lo lit cridà e mès, volum 2, pàg. 808  

Meteren-se d[e]jús lit de sa muler, ço és lo A[rnaldo], per aençar sa muler, hó per 
degolar-la hó per robar-li la casa hó per fer aquí maleficii, e sa muler quan lo sentí 
[...], volum 2, pàg. 808  

Meteren-se d[e]jús lit de sa muler, ço és lo A[rnaldo], per aençar sa muler, hó per 
degolar-la hó per robar-li la casa hó per fer aquí maleficii, e sa muler, volum 2, pàg. 
808  
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Salvu son dret de créxer e de minvar entrò sentència difinitiva, ab les mesions feytes 
e per fer tro a la fidell pleyt. Amostra a vós, justícia, ésser béns del dit Monçó ·CCC·, 
volum 2, pàg. 811  

Créxer e de minvar tro en sentència defenetiva, e ab les mesions del pleyt feytes hó 
per fer tro a la fin del pleyt. [...] tramés e dia asignat de respondre a diluns, volum 2, 
pàg. 815  

Créxer e de minvar tro en sentència defenitiva e ab les mesions del pleyt feytes hó 
per fer tro a la fin del pleyt etc. Encontinent [...] respong[...] als clams [con]tra ell 
posatz, volum 2, pàg. 844  

Créxer e de minvar tro en sentència defenitiva e ab les mesions del pleyt feytes hó 
per fer tro a la fin del pleyt. Davant vós, séyner en P[ere] de Golmés, justícia, volum 2, 
pàg. 844  

Créxer e de minvar tro en sentència defenetiva, e ab les mesions del pleyt feytes hó 
per fer tro a la fin del pleyt. Libel donat e dia asignat de respondre a divenres, volum 2, 
pàg. 844  

Dret de créxer e de minvar tro en sentència defenetiva, e protesta les mesions feytes 
e per fer tro a la fi del pleyt. Libel donat e dia asignat de respondre a diluns, volum 2, 
pàg. 881  

Aquels axií com aquel qui demana deute pagat ab les misions del pleyt feytes, e 
protestales per fer, del qual requer e demana que per vós, justícia, sia presa fermança 
de la dobla, volum 2, pàg. 893  

Demanatz ·XXXIIII· sous e [ ·III ·] [diners], e en les mesions del pleyt feytes hó per 
fer tro a la fin d'ell [...]. E açò posa salvu son dret de [cr]éxer, volum 2, pàg. 899  

 

0 per + inf. causal 
6 per + inf. impulsivofinal 
E posà-y la escala e pugà en lo terrat per guardar [si·n] seria entorn, Pág. 295. 
Requer [...] que la justícia, per son ofici e per saber e provar la veritat del feyt e qui 

fo ajudador e consentidor del dit dan, [...] pos e meta Ferrero [...] a turment, pàg. 504. 
E que dix Martín Pèriç: «tot ço que yo e él avem feit avem feit per estalviar la 

heretat, que la justícia no la venés, que tot ço que nós avem feit, volum 2, pàg. 678  
Com en Guerau Torelles, percurador de la dona na H[urraqu]a se preparava per 

contrastar la exsecució en nom de la dita dona, e que d'aquella rahó avia posades, 
volum 2, pàg. 790  

E axí, per esquivar açò, e per honor de vós e per pregàries de vostres amichs, avem 
sesat de, volum 2, pàg. 856 

Cort d'un rocí que ·n avietz conprat, e feyt lo dit rereclam, nós, per fer la exsecució 
d'aquel a ·ynstància e a requeriment del dit Berenguer Roqua, aguem asignar, volum 2, 
pàg. 856  

120 per + inf. de destinació 
per fer paga al bayle de Cocentània, del terç de les rendes, pàg. 183. 

él era alí per rebre la dita quinta e per donar-los albarà, pàg. 432. 
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[Per paguar e per] satisfer aTomàs Martíneç XIIII sous de reals de València, [,,,] e 
per pagar lo quart a la cort, pàg. 462. 

Per pagar e per satisfer a·n G(uillem) de Vilanova XXV sous de reals de València, de 
los quals li confessa, pàg. 570. 

Per pagar e per satisfer a·n G(uillem) de Vilanova XVII sous [...] e per pagar lo 
quart a la cort, pàg. 574. 

Per pagar e per satisfer a·n A(rnau) Descastell XVI sous [...] e per escusar lo quart, 
Pàg. 581 

Les cases ladoncs d'en Johan de Bitòria e ara són d'en Domingo Cepillo, per 
demanar diners que li devia de loguer de les venemes, e veé e present fo que, volum 2, 
pàg. 668 

La justícia de Tàrbena ni d'altre loc no lo y agués a vendre a meyscapte per fer paga 
als creedors; si sab que ·l dit Johan Martínez entegràs e metés en paga, volum 2, pàg. 
671  

Fo demanat si sap que per emparar e per restaurar ab la dita scriptura hó 
condepnació dels creedors als quals era deutor obligat, per què, volum 2, pàg. 671  

E dix que ell, testimoni, sap per tal com hi fo present, que per restaurar que ·l seu no 
s'agués a vendre a m[e]eyn[s]capte per sos creedors, féu lo, volum 2, pàg. 671  

La justícia de Tàrbena ne d'altre loc no lo y agués a vendre a meynscapte per fer 
paga als creedors que él, en Johan Martínez, entegrà e mès en paga al dit, volum 2, 
pàg. 673  

Dix que creia que sí. Fo demanat si el dit en Johan Martínez, per enparar hó per 
restaurar ab la dita scriptura e condepnació dels creedors als quals ell era deutor 
obligat, perquè, volum 2, pàg. 673  

Dix que creia que sí. Fo demanat si el dit en Johan Martínez, per enparar hó per 
restaurar ab la dita scriptura e condepnació dels creedors als quals ell era, volum 2, 
pàg. 

Dix que no fo demanat si el dit en Johan Martínez, per restaura[r] e per enparar el 
seu, que la cort no lo y agués a vendre a, volum 2, pàg. 673  

Dix que no fo demanat si el dit en Johan Martínez, per restaura[r] e per enparar el 
seu, que la cort no lo y agués a vendre a meiscapte r, volum 2, pàg. 673  

Fo demanat si el dit en Johan Martínez, per restaurar e per enparar el seu, que la 
cort no lo y agés a vendre, amenés e apartés pagar, volum 2, pàg. 674  

Dix que no í sap res. Fo demanat si el dit en Johan Martínez, per restaurar e per 
No y sap res, sinó tan solament que hoia dir a la jent que u feia per estalviar son 

eretament. Fo demanat si ·l dit Johan Martínez, per emparar e per restaurar ab, volum 
2, pàg. 674  

La jent que u feia per estalviar son eretament. Fo demanat si ·l dit Johan Martínez, 
per emparar e per restaurar ab la dita scriptura hó condepnació dels creedors als quals 
era deutor, volum 2, pàg. 674  

La justícia de T[à]rbena ni d'altre loc no lo y agués a vendre a meyscapte per fer 
paga als creedors, que él, en Johan Martínez entegrà e mès en paga al dit, volum 2, 
pàg. 674  
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Fo demanat si ·l dit Johan Martínez, per emparar e per restaurar ab la dita scriptura 
hó condepnació dels creedors als quals era deutor obligat, perquè la, volum 2, pàg. 674  

Fo demanat si el dit en Johan Martíneç, per restaurar e per emparar lo seu, que la 
cort no lo y agués a vendre a, volum 2, pàg. 675  

Fo demanat si el dit en Johan Martíneç, per restaurar e per emparar lo seu, que la 
cort no lo y agués a vendre a meinscapte r, volum 2, pàg. 675  

Fo demanat si el dit en Johan Martíneç, per restaurar e per emparar ab la dita 
scriptura o condepnació de le[s] creedors als quals era obligat deutor, per, volum 2, 
pàg. 675  

Fo demanat si el dit en Johan Martíneç, per restaurar e per emparar ab la dita 
scriptura o condepnació de le[s] creedors als quals era, volum 2, pàg. 675  

La justícia de Tàrbena ne d'altre loc no lo y agués a vendre a meinscapte per fer 
paga als creedors que ell, en Johan Martinez, entegrà e mès en paga al dit, volum 2, 
pàg. 675  

La justícia de Tàrbena ni d'altre loc no lo y agés a vendre a menynscapte per fer 
paga als creedors, que ell, en Johan Martínez, entegrà e mès en paga al dit, volum 2, 
pàg. 676  

Dix que sí. Fo demanat si el dit en Johan Martínez, per emparar e per restaurar ab 
la dita scriptura dels creedors als quals ell era deutor obligat, perquè la justícia, volum 
2, pàg. 676  

Dix que sí. Fo demanat si el dit en Johan Martínez, per emparar e per restaurar ab 
la dita scriptura dels creedors als quals ell era deutor obligat, volum 2, pàg. 676  

Dix que sí. Fo demanat si el dit Johan Martínez, per restaurar e per emparar lo seu, 
que la cort no lo y agés a vendre a, volum 2, pàg. 676  

Dix que sí. Fo demanat si el dit Johan Martínez, per restaurar e per emparar lo seu, 
que la cort no lo y agés a vendre a meinscapte r, volum 2, pàg. 676  

Dix que creia que sí. Fo demanat si el dit en Johan Martínez, per restaurar e per 
enparar el se[u], que la cort no ·l li agés a vendre a, volum 2, pàg. 677  

Dix que creia que sí. Fo demanat si el dit en Johan Martínez, per restaurar e per 
enparar el se[u], que la cort no ·l li agés a vendre a meinscapte r, volum 2, pàg. 677  

Dix que creia que sí. Fo demanat si el dit en Johan Martínez, per emparar e per 
restaurar ab la dita scriptura o condepnació dels creedors als quals ell era, volum 2, 
pàg. 677  

Dix que creia que sí. Fo demanat si el dit en Johan Martínez, per emparar e per 
restaurar ab la dita scriptura o condepnació dels creedors als quals ell era deutor 
obligat, perquè, volum 2, pàg. 677  

Perquè la justícia de Tarbena ni d'altre loc no li agés a vendre a meyscapte per fer 
paga als creedors que ell, en Johan Martínez, entegrà e mès en paga al dit, volum 2, 
pàg. 677  

Per [satisfer] al noble seynor en Roger de Lòria, dels regnes d'Aragó e de Secília 
alm[iral], volum 2, pàg. 755  

[per] satisfer a·n Bernat de Clarmont ·XX· sous dels quals avia feyt rereclam de [...] 
Òria, volum 2, pàg. 757  
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A·n Bernat de Clarmont ·LXVII· sous dels quals avia feyt rereclam de Romeu Lópeç, 
e per paguar lo quart a la cort, fo asignada justícia a corre e a vendre, volum 2, pàg. 
770  

Per satisfer a·n Bernat de Clarmont ·LXVII· sous dels quals avia feyt rereclam de 
Romeu Lópeç, volum 2, pàg. 770  

Per satisfer a·n Lorenç Cax ·X· sous de reals de València dels quals avia feyt 
rereclam, volum 2, pàg. 772  

Albert de Lavayna e Bertran de Lavayna, lo dit Albert, com béns movens no agués, 
per escusar lo quart asigna a corre e a vendre tota la sua part e dret qu’, volum 2, pàg. 
773 

Per satisfer al noble seynor en Roger de Lòria, dels regnes d'Aragó e de Secília 
almiral, volum 2, pàg. 773  

Çabata e la dona Hurraqua, muler sua, lo dit n'Exemén Çabata, ans de rereclam 
feyt, per escusar lo quart a la cort, com béns m[oven]ts [n]o agués, asignà a corre e a, 
volum 2, pàg. 777  

Per pa[g]ar e per satisfer a·n G[uillem] de Mirales e a·n P[ere] Descol, veyns de 
Xàtiva, e a, volum 2, pàg. 777  

Per pa[g]ar e per satisfer a·n G[uillem] de Mirales e a·n P[ere] Descol, veyns de, 
volum 2, pàg. 777  

E encontinent la justícia enantà a menar a exsecució lo dit rereclam. r e per satisfer 
a·n G[uillem] de Mirales e a·n P[ere] Descol, veyns de Xàtiva, e a, volum 2, pàg. 777 

Per satisfer a B[...] [...] sous de reals dels quals avia feyt rere[cla]m d'en Exemén 
Martíneç, volum 2, pàg. 778  

Per satisfer a·n [...] ·XXVI· sous dels quals hés condapnat, sots pena del quart, e ·l, 
volum 2, pàg. 780  

Que dels diners que són en poder de nós, justícia, comanats dit Martín Garcia per 
fer pagua a él, li sia feyt compliment de paga dels dits ·II· míllia ·DCCCL· sous, volum 
2, pàg. 788  

Amonestat a ells de part vostra que dins ·IX· dies primersvinens sien e conparegren 
davant vós per dir si res volen dir contra les dites rahons. En altra manera que vós 
sobreseeyrietz en, volum 2, pàg. 790  

Com béns movents no agués, asignà a córrer e a vendre, per escusar lo quart, asignà 
a còrrer e a vendre tot aquel heretament que ·l dit Martín, volum 2, pàg. 798  

E adés de present, per satisfer al dit Simon Guillem, los quals li foren jutjats per 
sentència, e per aquels li, volum 2, pàg. 798  

A[rnau] de Pina, als quals donà sa auctoritat de partir e divisir. Per satisfer a P[ere] 
de Castalla, percurador d'en G[uillem] de Castalla, ·XIIII· sous meyns ·II· diners, 
volum 2, pàg. 800  

E nós, dit justícia, per saber la veritat del dit feyt trametesem unes letres als alcaldes 
de Múrcia qu'éls que, volum 2, pàg. 803  

Com vós aguése[ts] promés que seriets en Cocentaina diluns present pasat per 
seguir e per complir tot ço que trobat fos de consell per ra[ho]n ni per d[r]et ésser 
faedor en, volum 2, pàg. 814 
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Com vós aguése[ts] promés que seriets en Cocentaina diluns present pasat per 
seguir e per complir tot ço que trobat fos de consell per ra[ho]n ni per d[r]et, volum 2, 
pàg. 814 

Dona Hurraqua, muler [d'][en] Exemén Çabata, la dita dona Hurraqua, ans de 
rereclam feyt, per escusar lo quart a la cort, com béns movents no agués en la 
jurisdicció de Cocentaina, volum 2, pàg. 818 

En Guillem de Castalla e d'altres molts. ·XVI·o· kalendas A[pri]lis. r e per satisf[er] 
[...], curador dels t[u]dors e cur[a]dors [dels] fills d'en Bernat Belvís, mill ·DCCC· sous, 
volum 2, pàg. 818 

Testes P[ere] Sanches de Gracia. Per satisfer a·n Bernat de Clarmont, draper de 
Cocentaina, ·XXII· sous de reals de València dels, volum 2, pàg. 819 

Sia satisfeyt a ell dels dits ·CCC· sous e de les messions que à feytes per demanar la 
dita exsecució ell e n'Andreu Colom, e demana que sobr'açò li fasatz, volum 2, pàg. 
819 

·XC·o ·] quinto. 17. ·VII·o· kalendas Aprilis anno Domini millesimo ·CC·o· ·XC·o· 
quinto. r e per satisfer a·n Domingo Cepillo, notari de Cocentaina, ·XXI· sous e ·VIII· 
diners e mig kafís, volum 2, pàg. 832  

E ·l libre de la cort de Cocentaina, lo dit Romeu, ans de rereclam feyt e per escusar 
lo quart, com béns movents no agués, asigna a córer e a vendre tota aquella, volum 2, 
pàg. 832  

Cocentaina, qui aquella córegua per ·XXX·a· dies contínuament segons fur de 
València. 18. r e per satisfer a·n Domingo Cepillo, notari de Cocentania, ·XL· sous de 
reals de València , volum 2, pàg. 833  

E si ben lo dit P[ere] Roqua dix que ·l dit A[rnaldó] era entrat per aontar e per 
degollar sa mull[er] [...] per fer altre malificii, no ·s diu dit P[ere] Roqua, volum 2, pàg. 
834  

. E si ben lo dit P[ere] Roqua dix que ·l dit A[rnaldó] era entrat per aontar e per 
degollar sa mull[er] [...] per fer altre malificii, no ·s diu per lo, volum 2, pàg. 834  

Roqua dix que ·l dit A[rnaldó] era entrat per aontar e per degollar sa mull[er] [...] 
per fer altre malificii, no ·s diu dit P[ere] Roqua que fos feyt. Et tractu, volum 2, pàg. 
834  

Donar a exsecució en los béns d'en Xemén Martines, e vós, séyner, damunt dit 
justícia, per fer la dita exsecució assignats a vendre la part tota éntreguament al dit 
Xemén Martines pertaynent, volum 2, pàg. 839  

Segara comprà d'en G[uillem] d'Aynsa lo dit en Domingo, ans de rereclam feyt e per 
escusar lo quart, com béns movents no ag[ué]s, asignà a córer e a vendre totes 
aquelles, volum 2, pàg. 840  

G[uillem] de Castalla e d'en G[uillem] d'Apiera. Per satisfer a·n Bernat de 
Clarmont, draper de Cocentaina, ·XV· aroves d'oly lo qual fo, volum 2, pàg. 840  

Jo us ho daria. Escrita en Xàtiva, dimartz ·V· dies en abril. Et encontinent la justícia, 
per seguir e per conplir lo manament del dit en Jacme, liurà lo dit moro, per nom, 
volum 2, pàg. 840  
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Jo us ho daria. Escrita en Xàtiva, dimartz ·V· dies en abril. Et encontinent la justícia, 
per seguir e per conplir lo manament del dit en Jacme, liurà lo dit moro, Foceyn Aben 
Phaïza, volum 2, pàg. 840  

·I· parel de bous e ·I· ase, e no avia altres béns movents. r e per satisfer a·n 
Gualceran de Rexac ·CCC· sous de reals de València [...] avia feyt rereclam, volum 2, 
pàg. 841  

Aquelles córega per ·XXX·a· dies contínuament segons fur de València. 32. Idus 
Aprilis. r e per satisfer a·n Galceran de Rexach ·CCC· sous de reals de València, dels 
quals li era, volum 2, pàg. 841  

Era condampnat, sots pena del quart, en G[uillem] Peris de Castalla, ans de 
rereclam feyt e per escusar lo quart a la cort, com béns movents no agués, asignà a 
córer e a, volum 2, pàg. 841  

Ell era condempnat e ·l libre de la cort de Cocentaina, ans de reeclam feyt e per 
escusar el quart a paga a fer a él dels dits ·CLXIX· sous, asigna la meytat, volum 2, 
pàg. 843  

Córega [per] ·XXX· dies, [segon]s fur [de] [València]. 39. [...]·o· kalendas Madii. r e 
e per satisfer a·n Bernat de Clarmont, draper de Cocentaina, percurador d'en Çaat 
Huarat Xemp, moro, volum 2, pàg. 843  

Per fer paga e per satisfer [...] Ramon de Cl[arm]ont, v[e]y d'Alcoy mill sous de 
reals, volum 2, pàg. 848  

P[ere] Le[nd]a e Gill [M]artíneç d'Ayvar lo dit Gill Martíneç, ans de rereclam feyt e 
per escusar lo quart a la c[or]t, com béns movents no agués en la jurisdicció de 
Cocentaina, volum 2, pàg. 848  

En la jurisdicció de Cocentaina [...] la justícia per menar a exsecució lo dit rereclam 
e per paguar lo quart a la cort, asignà a córrer e a vendre tria millia meyns ·XXXVII·, 
volum 2, pàg. 849  

Que no ·n avia altres béns en la jurisdicció de Cocentaina [...] la justícia per menar 
a exsecució lo dit rereclam e per paguar lo quart a la cort, asignà a, volum 2, pàg. 849  

Ítem, dix que reebé d'altra part, en Múrcia, del dit Monçó, que y era per demanar lo 
dit deute, ·V· morabatins de coronats, valent morabatí en aquel temps ·IX· diners, que, 
volum 2, pàg. 850  

Libel donat e dia asignat de respondre a diluns primervinent. 57. r e per satisfer a·n 
Michel Capcir, qui ha loch e a cesió d'en P[ere] de Rubiola, volum 2, pàg. 852 

Agés compliment a ·CCX· sous, e axí errava, e volia dir més que meyns per salvar 
[...] ara sia cert que la paga no sia més, sinó axí com és atorgada, volum 2, pàg. 855  

Fer-ly dret, auríem a fer e faríem la dita exsecusió e venda dels dits béns per fer 
paga al dit Berenguer de son deute, segons que per fur de València seria faedor, volum 
2, pàg. 856  

Testes P[ere] de Santa Pau, Berenguer Fuster. 70. ·IIII·o· [nona]s Iunii. r e per 
satisfer a M[artí]n [Sa]nches d[e] [L]aguària ·CCX· sous dels quals avie feyt rereclam 
de Ham[et] Pescuyal, volum 2, pàg. 859 

Era condampnat, sots pena del quar[t], P[ere] Castalla, lo dit P[ere] Castalla [...] 
del rereclam feyt, per escusar lo quart a la cort, com béns mov[e]nts no agués, asignà a 
corre e a, volum 2, pàg. 862  
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Dit G[uillem] fià lo sagrament en fe de la cort. 78. Kalendas Iulii. r e per satisfer a·n 
P[ere] X[i]méneç de Per[al]ta ·CC· sous dels quals li era condampnat, sots pena, volum 
2, pàg. 862  

Corredor de la cort, qui per ·XXX·a· dies córregua venals, segons fur de València. La 
justícia per menar a exsecució lo rereclam lo qual P[ere] Ximéneç avia feyt de P[ere] 
Castalla de ·CC·, volum 2, pàg. 862  

Axí matex lo dit en Domingo obliga sí e totz sos béns. 81. r e per satisfer a Simó 
Borgoynó ·XII· sous dels quals avia feyt rereclam d'en Jacme Fuster e, volum 2, pàg. 
863  

Dix que no era fol ni començava mal usar dels béns, sinó aytant que era [...] per 
jugar e per despendre, e que juguava e despenia lo seu volenter, e que s'era, volum 2, 
pàg. 873  

Era fol ni començava mal usar dels béns, sinó aytant que era [...] per jugar e per 
despendre, e que juguava e despenia lo seu volenter, e que s'era [...] fermança per, 
volum 2, pàg. 873  

Venir en vostre poder, citan e amonestan aquell que ·ll que deya venir en vostre 
poder per guarir e per curar la dita nafra, e per esquivar la participació de sa muller 
entrò, volum 2, pàg. 884  

Segons cos de medesina o de sorgia molt hom per sotill nafra que no és mortal, per 
usar ab fembres ve a mort e se ·n persegés mort, e el dit Pero Michel, volum 2, pàg. 884  

Poder, citan e amonestan aquell que ·ll que deya venir en vostre poder per guarir e 
per curar la dita nafra, e per esquivar la participació de sa muller entrò sia guarit de, 
volum 2, pàg. 884  

·ll que deya venir en vostre poder per guarir e per curar la dita nafra, e per esquivar 
la participació de sa muller entrò sia guarit de la dita nafra. En altra manera, volum 2, 
pàg. 884  

Movents nós asegnem dels béns seents los quals lo dit Simon ha [en] [la] nostra 
jurisdicció per fer conpliment a la dita exsecució. E açò fets per amor de nós car en 
semblants, volum 2, pàg. 887  

E les cases, e que u tinga tot en Xapo hó vós, hó qui vós vullats per pendre o 
enpeynorar d'aquell dia. E d'açò fermetz, [s]éyner, gran servii e gran amor, volum 2, 
pàg. 892  

Mucho [...] ya que de mal e pelea [...]. 7. ·XVII·o· kalendas Septembris. r e per 
satisfer a·n Pero Sanches de Gràcia, curador e tudor dels fills d'en Ramon de, volum 2, 
pàg. 894  

A recepció de la damunt dita letra, e per menar lo dit rereclam a exsecució, la 
justícia asignà a córer e a vendre tot aquell, volum 2, pàg. 898 

Sua. Testes ut supra. 23. Açò és treslat d'una carta pública. 24. r e per satisfer a 
Berenguer Marí ·XX· sous de rals dels quals avia feyt rereclam d'en Johan, volum 2, 
pàg. 901  

Dits ·XX· sous, axií com d'aquell qui era tot condemp[n]at, e la justícia per fer 
exsecució del dit reeclam e r los dits ·XX· sous e lo quart d’, volum 2, pàg. 903  
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Seu obrador, e el dit A[rnau] fià en fe de la cort. 31. r e per satisfer a·n Guerau 
Calandri ·XX·[...] sous ·V· diners dels quals avia feyt rereclam dels béns, volum 2, pàg. 
905  

Dia de respondre al dit R[amon] al diluns primervinent. 35. ·XIII·o· kalendas 
Octobris. r e per satisfer a·n Do[min]go Cepillo, [notari] de Cocentaina [...] sous de 
reals, dels quals avia feyt, volum 2, pàg. 907  

De Cocentaina, qui [aquels] córega per ·X· dies se[gon]s fur de València. 36. r e per 
satisfer a·n Domingo Cepillo, notari de Cocentaina, ·X· sous de reals de València, dels 
quals, volum 2, pàg. 907  

De Castalla, la qual atorguà e oblig[à] sos béns. 40. ·VIII·o· kalendas Octobris. Per 
pa[gar] [e] [per] satis[fer] [a][ ·n] [Ra]monet Ce[pi]llo ·CLVII· sous de reals de 
València, dels quals [...] [re]reclam d’, volum 2, pàg. 909  

Castalla, G[uillem] Péreç de Castalla, la qual atorguà e oblig[à] sos béns. 40. 
·VIII·o· kalendas Octobris. Per pa[gar] [e] [per] satis[fer] [a][ ·n] [Ra]monet Ce[pi]llo 
·CLVII· sous de reals de València, dels quals, volum 2, pàg. 909  

Meytat a si de tots los dits diners e en restituir etc. 42. r e per satisfer a·n Bernat de 
Sérvol[e]s, tudor [...] de Vidaló, hereu d'en P[ere] Vidal [en, volum 2, pàg. 910  

Fetz cridar e citar lo dit Andreu Marí que sia comparegut davant vós dins ·XXX· dies 
per fermar de dret sobre la dita denunciació, o que ·l tenretz, pasatz los dits ·XXX· dies, 
volum 2, pàg. 912  

E encontinent la justícia, per auctoritat de lo dit [...] per complir lo dit manament 
[...] deliurar lo dit [...] Jacme Palet [...] en presència d'en, volum 2, pàg. 927  

E encontinent, la justícia, per compel·lir lo dit manament, deliurà lo dit home, per 
no[m] Jacme Palet, al dit Berenguer Rocha, volum 2, pàg. 929 

Béns d'en Lorens Busquet, vey vostre, los quals avia en la vostra jurisdicció, e vós, 
per fer la dita exsecució aguésets asignats béns seents del dit en Lorens Busquet, e feita 
la, volum 2, pàg. 930  

·kalendas Novembris. r e per satisfer a·n Bernat de Clarmont ·XXVIII· sous ·IIII· 
diners dels quals avia feyt rereclam d’, volum 2, pàg. 940  

Per [sa]tisfer a·n Bernat de Clarmont ·XXVIII· sous ·IIII· diners dels quals avia feyt 
rereclam de, volum 2, pàg. 940 condampnat etc. Libell donat e dia asignat de 
respondre a diluns primervinent. 92. r e per satisfer a·n Jacme Polig, vehín de Xàtiva, 
cent e deu sous de reals de València, volum 2, pàg. 946  

Dra[per] de Cocentaina ·C· sous [...] [con]dampnat sot[s] pena del quart Blasquo 
Martí, lo [...] e per escusar lo quart a la cort, lo dit Blasquo Martín asignà [...] vendre 
tota aquella viyna, volum 2, pàg. 948  

Per satisfer a·n Bernat de Clarmont, draper de Cocentaina, ·C· sous [...] li era 
condampnat sots, volum 2, pàg. 950 

Blasquo Martí lo [...] ans de rereclam feyt, e per escusar lo quart a la cort, asignà a 
córer e a vendre tota aquela viyna la, volum 2, pàg. 950 

Per satisfer a Dom]ingello [Ce]pillo, quartoner dels quarts del seynor almiral, ·V· 
sous los quals devia en, volum 2, pàg. 952 
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Per satisfer a Domingello Cepillo, quartoner dels quarts del seynor almiral, ·IIII· 
sous e ·VII· diners, los, volum 2, pàg. 954 

Per satisfer a Domingo de la Ragua, percurador d'en Ramon de Casteló, draper de 
Algezira, ·XVIII·, volum 2, pàg. 955 

 

10 ço per què relatiu 
E açò perquè fo encolpat de furt d’una mora e d’un moratel., volum 1, pàg. 249  

P(ere) Díeç fo fiança e caplevador per Aparicio d’Aler, que aquel torn mort ho viu 
denant la justícia quant que quant aquel demanarà, e açò per què fo acusat que él 
vingué contra los moros del raval, volum 1, pàg. 285 

Blanch foren caplevadors per R., girman de la dita Gueralda, que aquel torn mort. 
E açò perquè fo acusat de furt d’una mora e d’un moratel que foren furtatz e perdutz, 
volum 1, pàg. 291  

E si aquel tornar no porà que sia tengut pagar per pena C morabatins alfonsins, per 
los quals a pagar obliga sos béns, e açò per què entrà en lo rial dels moros contra 
aquels moros, volum 1, pàg. 291 

Raymon de Pujaçons, Berenguer Morat foren caplevadors per P. Morat que aquel 
tornen mort hó viu. E açò perquè fo encolpat que entrà en lo rial contra·ls moros, 
volum 1, pàg. 291  

Gili fo caplevador per A. de Castelon que aquel torn mort o viu [...]. E açò perquè 
vingué contra·ls moros del raval. A. de Sérvoles fo fermança e caplevador per Bernat 
Morat, volum 1, pàg. 291  

Denant la justícia quant que la justícia aquel demanarà. E si aquel tornar no porà 
que sia tengut pagar per pena C morabatins alfonsins, per los quals a pagar obliga sos 
béns, e açò per què entrà en lo rial dels moros contra aquels moros, volum 1, pàg. 292  

Fo fermança e caplevador per Bernat Morat que aquel torn mort hó viu. [...]. E açò 
perquè entrà en lo rial dels moros contra aquels moros. Guillem de Torroela se clama 
de Abraym, volum 1, pàg. 292  

E per ço que·l seynor rey pusqua esquivar e punir los malfeytors perquè a les dites [] 
dic e·us amonest, de part del seynor rey e «lo» del dit noble en Roger que vós, en lo dit, 
volum 1, pàg. 471 

Hon com ell sia aparelat de pagar-li ço per què lo mès peynora e lo gayn, volum 2, 
pàg. 765  

 

8 per què relatiu A. nom 
el coral e la casa sotirana per XXX sous; [e] és ver que él que s'i retench una caseta; 

e és ver que·n romanen XX sous de pagar, mas diu que no és tengut de pagar aquels 
perquè lo dit Bernat se serví de l'antrada e del corral e que·y pac sa, volum 1, pàg. 346  

Aquesta metexa rahó diu enaprés de tots aquels altres damunts dits que no·ls 
demanà [per ço] que han en Seta, ni en Travatel ni en l'Alcúdia, mas demanà'l per ço 
que ha en lo del rey, que val més que la quantitat per què hom deu pagar lo, volum 1, 
pàg. 456 
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Com segons fur de València e dret comú, qui demana deja demanar certa cosa e 
dega specificar la rahó per què demana, enperaçò n'Arnau de Pina, excipién, proposa 
que no és tengut de respondre a la demanda posada contra \él/ per en, volum 1, pàg. 
533 

 à dit, diu que lo dit Martí deu especificar ço que desús és posat, com segons que 
aparex per la present demanda no demana cosa certa perquè [ho] deu declarar, 
majorment que justícia pot pendre los malfeytors e punir perquè ho deu, volum 1, pàg. 
536 

Fer paga altri, e ·l dit ·X·[emén] Martines en Alcocer no aja part ni dret negún 
perquè [...] dit n' Exemén Çapata, e ·l nom damunt dit, que vós de la dita venda, volum  
2, pàg. 809  

Me feésetz alla[r]gar ·XV· dies hó ·III· setmanes [...] entretant consell haurem haüt 
de qualque part per què ell serà pagat e [...] ço que ly ·n deguésetz per amor [...] 
tramet[ats] [...], e, volum  2, pàg. 892  

Sabia alcuns testimonis que deguesen saber en lo dit feyt, ni savia alcunes 
presumpcions hó indiciis perquè el justícia mils hi pogués enantar. Lo qual Pero de 
Borja dix a la justícia que, volum  2, pàg. 914  

Borya, qui denuncià la mort de son frare, dege aclarir en sa denunciació si aquella 
nafra per què diu que fo feyta a son frare, si fo feyta en baralla hó acordadament, que 
dic, volum  2, pàg. 916  

 
110 per què relatiu A. orac. 
G(uillem) de Castaylla denúncia a la justícia que a él que venia gran dan de les 

cases de la fila de na Figuerola Perquè prega a la justícia que man a la dita fila de na 
Figuerola que·l guart de dan que aquella aygua no·l faga mal, volum 1, pàg. 87 

No·l reebé anc per fermança E per ço soplica a la justícia que diligentment examín 
los testimonis si an provat o no, com en P(ere) Cetina fo comprador del bestiar, perquè 
li és vigayres e és entenció sua que no li deja noure son testimoni, volum 1, pàg. 139 

 Nós, en Martín d'Azagra,justícia, al greuge lo qual en Ponç Guillem deïa que avia 
de ço que nós jutgam, que él era béns d'en J(ohan) Aravot, perquè él se obligà, asignam 
conexedor del dit greutge G(uillem) Marín, assessor de la cort, volum 1, pàg. 152 

Nós, Guillem Marín, conexedor establit per en Martín d’Azagra, justícia, sobre·l 
greuge que·n Ponç Guillem ha de ço que·n Martín d’Azagra jutgà, que·n Ponç era béns 
d’en J(ohan) Aravot perquè no presentà en J(ohan) Aravot al dia asignat a, volum 1, 
pàg. 154 

Denunciam demostram a vós que esta nuyt present pasada foren metutz VIIIIcorns 
ligatz e ab I albaran a la nostra porta, per que us pregam que vós queusetz per vostre 
offici e que façatz persquisició d'aquels que aquest escarn emalefici, volum 1, pàg.180 

P(ere) de Rochaffort fo fermança per Polet, fil d'en Polo, per LX sous de rials per 
esmenda perquè fo encolpat de robament de viynes e d'ortz, e per trencament dels murs, 
la qual cosa atorgà e obligà sos béns segons fur de València, quant a, volum 1, pàg. 
198 
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Ni la justícia no sentencià sinó la demanda de la carta de les covinences, perquè diu 
que puix él no sembra les fanecades, que no y deu ayer part nenguna, anç demanda que 
sie absolt d'esta demanda eJ(ohan) de Bitòria li sia condampnat , volum 1, pàg. 208 

la céquia axí com degren, e él no asigne la céquia com degre ésser feyta, per que lo 
libel és nulle. Encara és nulle per ço con diu que él los asignà on feessen la céquia e no 
fos e(l) logar cert. Encara lo libel posat contra éls és nulle en ço, volum 1, pàg. 220 

E respòs Ferrer: —«Nós de la conpayna som d'en Pericon de Moncada e no avem 
feyt perquè fuyam» E depux veé que vénch contra Bartholomeu Poch ab la, volum 1, 
pàg. 225 

Perquè demana si ésser absolt e l'altra part ésser condampnada en les messions 
Martín Scrivan, procurador de na Lúcia, diu e posa que·ls testimonis donatz en lo pleyt 
que proven bastantment son enteniment E diu que na Lúcia ha, volum 1, pàg. 228 
Gòmeç de Sòria fo fermança per P(ere) Cetina en LX sous de rials, per los quals P(ere) 
Cetina era peynorat per calònia perquè vené los moltons que avia tengut en la orta de 
Cocentània a Alacant. E obligà totz sos béns segons fur, volum 1, pàg. 236 

Perquè demana los ditz Michelet, e Michel Péreç e P(ere) Nadal ésser condampnatz 
en pagar en les injúries e ferides a si feytes, ho d'éls a él ésser feyt compliment de dret 
se- gons fur de València Fo presa fermança, per l'actor, volum 1, pàg. 276 

Furtaren son fil en la orta de Cocentaaina, lo qual fil seu à nom Cibit. Per què 
prega a la justícia que él que faça enquisicion contra aquels per son offici, que ella no 
perda son fil. E dix que fo pres en dia de dicmenge, ben ha V setmanes. E açò denuncià 
denant P(ere) de Rochaffort,jurat, Martín d'Azagra, jurat, volum 1, pàg. 289 

Encara posa e diu que la dita na Lucia féu ferir lo dit ase ab ferre a Salvador Ferrer, 
en lo costat per dues vegades e lo dit ase no morí per colpa dels seu misatge ni d’él, 
Perquè demana si ésser absolt e l’altra part ésser condampnada en les messions. volum 
1, pàg. 289 

 Dix que creu que sí, perquè ella dix que li traguessen lo moro de casa E él fo 
guardiant del dit moro tant estrò que·l baylle pres a él, dit Berenguer, e al moro 
Presentz foren la justícia, e en Paschal de Calataiub,J(ohan) Martínez,juratz, volum 1, 
pàg. 322 

  Ítem, diu al testimoni de na Ponça Sareyal que no li nou en res per ço car fa 
testimoni per dita d'altri e no de vista, e diu que no creu que Paschalet matàs aquela 
somera, per què no prova res, e encara que són abdós los testimonis, són, volum 1, pàg. 
337 

XV dies, los quals dies són passatz temps ha Perquè suplicà a la justícia que el 
asigne dia a córrer lo dit rocín, e la justícia asignà dia a córrer dinç X dies 
primersvinentz P(ere) Vidal conparech en cort e demostrà que·n Roger mès, volum 1, 
pàg. 341 

A la qual cosa éls no atorguen ni neguen, e encara que·ls principals no an feyt 
sagrament de calúmpnia, perquè supliquen a la justícia que·ls faça respondre a la cosa 
demanada e·l libel, clarament e ab sagrament de calúmpnia, volum 1, pàg. 370 

Los quals li promet paguar d'ací en lo primer dia del mes d'agost primervinent 
Eodem die et anno, lo dit en P(ere) Michel pres deutors e paguadors en Berenguer de 
Rubiola e sa muler, na Maria [en blanc] perquè absolu del dit deute lo dit A , volum 1, 
pàg. 397 
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 e posa contra ela axí com aquella, qui té alguns béns del [] Perquè demana que la 
dita na Ermessén e tots los d[] condapnats []dre e [a] deliurar a [] los dits [] ||2v [] 
salvo iure etc [] dimecres primervinent , volum 1, pàg. 413 

Perquè requer a vós,justícia que enantets contra elles [] Pereta, e la dita Guillelma 
conparegut en cort, e diu [] Per[et]a que la dita Maria, fila sua, li comanà XX sous 
quan era malauta [] carsalada que fo ¶ 45 Nota al marge: «VIII diners», volum 1, pàg. 
428 

  lo dit n'Exemén Péreç és dret del seynor rey e fo enpar[a] [] perquè és aquí tengut 
de respondre que demanat que sia [p]er aquest [] que meynsprea la seynoria del seynor 
rey e quinta en la terra del noble en Jaçbert que·l s[], e axí en, volum 1, pàg. 432 

  en lo dit oficii, perquè lo comú era enganat e els maleficiis romanien sens [] En 
aquest dia metex fo mès Bernat Martí en lo dit oficii de mustafia, lo qual [jurà] ésser bò 
e feel en lo dit oficii, e gardar lo profit de la vila e de tot lo comú [, volum 1, pàg. 433 

  Diu lo dit P(ere) Ortolà que la dita sentència deu ésser acordada en Cocentània [e 
no] aValència, perquè demana que sia per vós diffinit,justícia, si deu ésser ací 
acordada ho no [] en P(ere) de Rocafort,justícia de Cocentània, vistes les, volum 1, 
pàg. 439 

Abdosos foren en ajuda e en valença del dit Martí de Falces quan nafrà a él en 
Tomàs e·l volc ociure, e anaven ab él Perquè [dema]na que cascun d'éls li sia 
condapnat segons fur deValència ¶ 94 Ratllat: «Péreç» ¶ 95 Ratllat: «proven» , volum 
1, pàg. 447 

  Perquè requer a vós, justícia, lo dit Martín, que vós que condap[nets] lo dit Tomàs 
Martíneç encontinent [Dada] còpia e dia asignat a conparer a divendres Diu lo dit 
Martín de Falces que no deu ésser donada còpia al dit Tomàs, volum 1, pàg. 448 

Diu lo dit Martín de Falces que no deu ésser donada còpia al dit Tomàs, per [què] 
requer a vós,justícia, que sia difinit interloquén si lo deu aver ho [en blanc]. Diu lo dit 
Tomàs Martines qu·él que deu aver còpia de tot ço que demana, perquè, volum 1, pàg. 
448 

Diu lo dit Martí que al dit Tomàs no deu ésser donada segona producció a prova[ r 
son enteni]ment per les rahons que posades ha ja, perquè demana que sia diffinit 
interloquén si la deu aver ho [no] Dia asignat a oir sentència, a dimecres, volum 1, 
pàg. 451 

  no·s sap qui ni qui no, sinó aytant que ve[n]é·l [] Bernat Celer, corredor, que diu 
que li fo liurat a corre e a vendre Perquè requer a vós,justícia, que façau venir davant 
vós lo dit corredor e el dit coltelet e sapiau [] [li]urat, e sabuda la veritat, volum 1, pàg. 
455 

 Diu lo dit Domingo Péreç qu·él que deu donar fermances ací en vostre poder segons 
fur de València, perquè requer a vós,justícia, que vós que conegats si·u deu fer ho no, e 
per ço deu asò fermar, com aquí en esta vila l'à enfamat, e en, volum 1, pàg. 468 

  pres tro[]a la cabana del noble en Roger, e levà151 e enblà [] R(amon) de Fluvià 
Perquè demanen e requeren a vós,justícia, que vós que ena[ntets per vost]re ofici a 
enquerir lo dit maleficii e a punir los malfeytors segons fur de València, volum 1, pàg. 
469 
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E diu lo dit Tomàs que·l dit fil del dit Tomàs no la podia ven[] jugar, com no fos 
emancipat Perquè requer a vós,justícia, que vós que li dejats fer redre la d[ ita gonela] 
segons [] Diu lo dit Domingo Tomàs qu·él que comprà la dita, volum 1, pàg. 473 

  Perquè requer a vós,justícia, lo dit Martín Péreç, que li asignets dia de provar Diu 
lo dit Feliu que no devets oir lo dit Martín Péreç, com deman malícia, com ells [han] 
posseyda la dita terra, tota ho en partida, e son pare, e sa mare e él, XXX, volum 1, 
pàg. 479 

  que deu a él CCCC[] [sous de reals] de València romanents a pagar d[e] DCCCC 
sous de reals de València, lo [] ab carta pública segons que en aquella plenerament és 
contengut Perquè deman[a] e req[uer a vós],justícia que ·l dit, volum 1, pàg. 480 

  Perquè requer a vós,justícia, que sia diffinit interloquén él si la deu mostrar ho no 
Eodem die, diu lo dit en P(ere) Golmés que·l dit Ponç Guillem, qui diu si ésser 
percurador del dit frare R(amon) Guillem, és tengut de mostrar la dita carta, volum 1, 
pàg. 483 

  Perquè·us dic, de part del seynor rey, que qualsque béns seents e movents vós d 
'alcuns empararetz per la dita rahó en lo destret vostre, que vós que·n responatz e·ls 
liuretz en loch del [seynor] rey, e per mi en loc d'ell, a·n Ferran Garcés de, volum 1, 
pàg. 486 

  Perquè requer a vós,justícia, que li donets dia suficient a cerquar los testimonis qui 
són en terra de la guerra e hom no·y pusca entrar Encara demana que li donets dia 
suficient a menar son tutor, so és Domingo Lopes, qui solia ésser alcayt, volum 1, pàg. 
491 

  e no lo dejats con[sentir]213 ||49v D[iu lo] dit P(edrolo) de Cas[ta]ll[a] que a él 
que d[eu] ésser [do]nat [d]ia de provar son enteniment per aquels testimonis qu· él 
v[ana] prova[r], com él açò no deman per malícia, perquè demana que sia per, volum 
1, pàg. 492 

 compra d'en Bernat G(uillem) de Vilafrancha e de frare R(amon) Guillem, perquè 
requer a v[ó]s,justícia, que li donets dia a preparar los dits antors, lo qual en Bernat 
Guillem és anat al seynor rey, e el dit frare R(amon) és en Roseló, volum 1, pàg. 493 

 Perquè·us prec, axí com pusch ni sé, e·us protest ab es[] per letres partida que vós 
lo dit P(ere) Martí tingats ben pres e guardat per tal que·n puxa ésser feit compliment 
de dret, car com yo seré a Cocentaina, yo demostraré a vós indicits e, volum 1, pàg. 
514 

Diu en Martín de Falces que segons [] [se]ynor rey atorgat a la ciutat e a tot lo 
regne, lo qual en la ciutat s'usa e·s deu usar en t[o]t lo regne, primerament deu ésser 
res[po]st a la demanda abans que excepció sia reebuda Perquè lo dit Martí deu 
especificar, volum 1, pàg. 537 

N'Arnau de Pina e en Martín de Falces conparegren en cort, e el dit n'Arnau de Pina 
diu que ço que posat és ara per lo dit Martí ja és estat posat e per ell respost. Perquè lo 
dit Martí deu especificar e, volum 1, pàg. 538 

Perquè demana lo dit en Martín Péreç a la justícia ésser interloquén pronunciat lo 
dit en Domingo Martí e la part sua aver perdut tot lo dret qu·en lo dit troç de terra avia, 
si alcú n'i avia, e aquel ésser ajutjat al dit en Martín Péreç, axí com a, volum 1, pàg. 
550 
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  Perquè demana lo dit en [Ramon] de Sérvoles, per si e axí com a percurador, que 
aquel Domingo Gomes ferm de les missions, com açò deja fer segons fur En altra 
manera, lo dit en R(amon) de Cérvoles, per si e per aquels de qui ell és, volum 1, pàg. 
566 

  Diu lo dit Johan Péreç que·l dit Ramon li entrà deutor e plan pagador per los dits 
diners per lo dit Garcia Ximéneç, la qual cosa és aparelat de provar, perquè requer a 
vós,justícia, que li donets dia a provar son enteniment E foren donats deu, volum 1, 
pàg. 567 

  E açò demana per fur de València, en rúbrica «De eviccions», e·l fur qui comença 
«Si la cosa que serà venuda etc»466 Perquè diu lo dit en Ramon, excipientment, que no 
pagarà ni és tengut de pagar los dits XX sous al dit en P( ere) Michel, volum 1, pàg. 
568 

  ni era e[n] re Perquè suplica lo dit en Ramon a vós, justícia, que·l absolvats de la 
dita demanda e que li condapnets lo dit en P(ere) Michel en les missions; e si l' altra 
part renúncia al pleyt, él, en Ramon, hi renúncia e demana sentència, volum 1, pàg. 572 

Josep Torró Nadal, e el dit G(uillem) d'Aynssa no la vol reebre, Perquè prepara él 
davant justícia la dita somera, la qual vaja a son rec perque ell, venedor, no és en triga 
<de> liurar-la-li, volum 1, pàg. 574 

Perquè requeren a vós,justícia, que·l destrenguats a respondre atorguan ho neguan 
segons que per ells posat és en la demanda Fo asignat a·n R(amon) de Sérvoles segona 
producció a provar son enteniment [d'ac]í a X dies primervinents, volum 1, pàg. 585 

  ha rahonat per escrit entrò al dia d'uy, perquè lo lur pleyt a ells no deu ésser 
alargat, e encara requeren a vós,justícia, que reebessen sagrament del dit en Martín 
Péreç si avia rahonat ho no, no volc fer lo dit [sa]grament, per hon protesten, volum 1, 
pàg. 593 

E per restaurar ab la dita scriptura hó condepnació dels creedors als quals era 
deutor obligat, per què la justícia de Tàrbena ni d' altre loc no lo y agués a vendre a 
meyscapte, volum  2, pàg. 671  

Qual pleit lo dit Johan Martínez à vanat provar per testimonis d' alcuna de nostres 
jurisdicions. Perquè pregàvets e requeríets a nós que si lo dit Johan Martínez trobava 
alcun dels testimonis en, volum  2, pàg. 672  

Prova al dit Ferran Pèriz, lo qual Ferran Pèriz à vanat [p]rovar per alcuns veïns 
nostres. Perquè pregàvets e requeríets la nostra amiztat que nós, per vós e en loc 
vostre, reebésem tots, volum  2, pàg. 678  

·n lo testimoni que féu en Bocayrén s' exublidà moltes de coses que no li 
membraven, per què requer e demana que vós, séyner justícia, davant vós façatz venir 
lo dit Bertolomeu e aquel, volum  2, pàg. 743  

Rahons que ara [...] davant vós, les quals rahons lo dit justícia no li volgué reebre. 
Per què demana lo dit P[ere] que ·l dit en [Guerau] sia destret de respondre a les 
rahons, volum  2, pàg. 758  

Altres juheus del regne de València qui pasen per los vostres logars, rotona, 
pasatge o peatge. Perquè a vós deim e manam, de part del seynor rey e del infant en 
P[ere], percurador, volum  2, pàg. 761  
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Sa fila neboda mia, e quan les agren preses, ab ·I· mosço que menaven, degolaren -
les Per què deman e requir a vós, justícia, denuncian, que vós que enantets contra los 
damunt dits per, volum  2, pàg. 764  

Procuració, rúbrica «De [procuradors»], el capítol qui comença «Que nengú no sie 
reebut en procurador etc». Per què requeren e demanen a vós, sénner justícia, de dret 
los damunt dits que vós que siats, volum  2, pàg. 767  

Marmessoria sua, ço és ell si era marmessor e percurador del noble en Jasbert o 
no. Per què dien excipientment que llà on sia a vós, sénner justícia, cert el dit en 
Pontella ésser, volum  2, pàg. 767  

Percuració, rúbrica «De percuradors», el capítol qui comença «Que nengú no sie 
reebut en percurador etc». Per què requeren e demanen a vós, séyner justícia, de dret 
los damunt dits, que vós que siats, volum  2, pàg. 772  

Marmessoria sua, ço és ell si era marmessor e procurador del noble en Jasbert o 
no. Per què dien excipientment que llà hon [sia] a vós, séyner justícia, cert el dit en 
Pontella ésser, volum  2, pàg. 772  

Ni vós, justícia, aquela no devets reebre, com los dits béns no sien dins vostra 
jurisdicció. Per què demana e requer a vós, justícia, que ·l rereclam feyt per él, dit n' 
Exemén Çabata, volum  2, pàg. 777  

Ynstància del percurador d' en G[uillem] de Mirales e d' en P[ere] Descol, veyns de 
Xàtiva, per què diu lo dit en Guerau, en lo nom damunt dit, que vós, justícia aqueles no 
devets, volum  2, pàg. 780  

-Se ·n a donar tornador, e com ells, les condicions damunt dites no li ajen ateses, 
per què diu ella no ésser ten guda en los dits tria millia sous. Perquè d[e]man[a] e 
requer, volum  2, pàg. 781  

Cor lo rereclam fo [fe]y[t per] aquel qui fer no ·l podia, com sia enfre ans, perquè 
[...]sar lo procu[rador] [...] rereclam. 50. Simon Guillem comparech en cort aparellat 
de oyr resposta dels, volum  2, pàg. 781  

Ajen ateses, per què diu ella no ésser ten guda en los dits tria millia sous. Perquè 
d[e]man[a] e requer [...] damunt dita crid[ar] faça[t]s cessar e ce[s]sets, com fer -ho 
dejats, segon[s], volum  2, pàg. 781  

Lo rereclam e an per ferm tot ço que per lo dit Berenguer se ·s enantat per què dien 
que, no contrastan les rahons posades per lo percurador de dona Huraqua, que ·l 
rereclam, volum  2, pàg. 790  

Lo percurador de dona Huraqua, que ·l rereclam val, e la asignació de les dites 
cases, per què supliquen a vó[s], dit justícia, que vós lo dit rereclam menetz a 
exsecució. 72. [] ·III_o, volum  2, pàg. 790  

Vostre antecessor, e que nós citàsem los ditz en G[uillem] de Miralles e en P[ere] 
Descol. Per què us fem a saber que nós avem significades les dites rahons al dit en 
G[uillem] de, volum  2, pàg. 790  

Dit P[ere] Ponç ésser absentat del loch, e ço que [...] és no requer altra certenitat. 
Perquè diu que vós, séyner juge, devets condapnar lo dit Eymerich Ferrer, curador 
damunt dit. E a, volum  2, pàg. 793  
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La carta de la venda d' aquén feyta, la qual mostrà davant nós, plenerament és 
contengut. Per què demanà e requés a nós, lo dit n' Arnau que li [do]nàsem e que li 
asignàsem, volum  2, pàg. 798  

Li promès. Lo qual dia nós li asignam, com fer -ho deguésem segons fur de 
València. Perquè a ynstància del dit n' Arnau nós pregam e us requerim que vós al dit 
en, volum  2, pàg. 799  

Les pog[u]és posar, tota via en son temps e en son loch que posar -les volgués. Per 
què suplich a vós, séyner, instant el dit Martí Garcia, que si rereclam entenia fer el dit, 
volum  2, pàg. 802  

és moro del dit noble seynor almiral, e està e habita en lo raval de Cocentaina. Per 
què pregam a la vostra honrada mistat que si ·l dit moro vendrà en alcuna de vostres, 
volum  2, pàg. 805  

Que la cort fa, e no d' aquelles vendes qui ·s fan de vehey a veheí. Per què requer a 
vós, séyner justícia, lo dit en Simon Guillem, que li menets a exsecució lo, volum  2, 
pàg. 806  

Mala veu, dien e preposan que és sua tota aquella terra que és dins son terme. 
Perquè diu que ell, en Simon Guillem la li ·n deu traure, ço és que ·s deu, volum  2, 
pàg. 807  

Seents en la villa de Cocentaina, hon la cosa venuda és e ·l contrast fo feyt. Perquè 
diu que deu dar fermança o fermances covine[n]ts segons lo fur al·legat, tal o tals que, 
volum  2, pàg. 807  

N' Exemén Çabata, com no u posàs dins los ·XXX_a· dies que fur de València mana. 
Per què demana que ·l dit rereclam li menets a exsecució e protesta que no li puga 
noure, volum  2, pàg. 810  

Fur de València e lexà los béns del dit principal, e pagà ell dels seus béns. Per què 
diu que no és tengut de redre los dits diners per ell reebuts. Ítem, diu que, volum  2, 
pàg. 810  

Hi és ab cartes públiques, e lo dit G[uillem] Péreç és condampnat de pena del quart. 
Per què diu que per les dites rahons él, en Domingo, no és tengut de redre los dits, 
volum  2, pàg. 810  

Pagar de ·XXV· sous que li devia per rahon d' un bou que d' él conprà. Per què 
demana a sí ésser destret en pagar a sí los ·XXVII· sous ab los ·II· sous, volum  2, pàg. 
811  

Com à pagat ço que deu, e la fraresca és pagats los deutes que ·s deuràn. Per què 
requer lo dit en Simon, en lo nom desús dit, a vós, lochtinent de justícia, que, volum  2, 
pàg. 819  

Acema que ·ll dit Alii se baralava ab son germà e dix -li que ·ll mataria. Per què 
requer e dem[a]na a vós, dit lochtinent de justícia, que li façats fer compliment de 
d[ret], volum  2, pàg. 821  

De València en rúbrica Quibus res iudicata non nocet, capítol Si duo cum si vis 
similibus. Perquè demanà e requerí lo dit Arnalt d' Estayna al dit seynor justícia, e axí 
[...] defenedor, volum  2, pàg. 834  
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Moro pres, per nom Facen Abfeyçan, lo qual a nós furtà colmenes, ben ·X· o més. 
Perquè prec a la vostra seynoria que aquell tingatz pres a [cor]t per a fer axí com, 
volum  2, pàg. 838  

Denguna rahon no pogués ésser desfeyta ni enbargada per engan de meytat hó per 
altre cas. Perquè séyner, és covinent cosa e leguda a tot bon jutge de coreger e 
·smenar la error, volum  2, pàg. 839  

Aquella fos obs a la dita exsecució a fer, que per vós, dit justícia, fos asignada. 
Perquè suplich a vós, sé[yn]er justícia, e requirén a vós per vostre ofici que vós [...] 
asignar, volum  2, pàg. 839  

El dit en Jacme Polig ha confessat en juhií aver r[ee]buda la quantitat per ell 
denunciada. Perquè demana que sia diffinit interloquén. Diu lo dit Jacme Polig que ·ls 
dits ·CLXXVI· sous de, volum  2, pàg. 850  

Sous, diu que aquels agué e reebé dels ·CCCCXXI· sous que ·l dit Monçó li devia. 
Per [què] requer a vós, justícia, de dret, que enantets a la publicació dels testimonis 
com per ço, volum  2, pàg. 851  

En aquel artricle no y deu hom més dir ni reebre, pus lo peremptori és pasat. 
Perquè requer lo dit Jacme que vós, justícia, façats publicar lo [...] [interlo]cutòria, no 
obra[...] lo feyt, volum  2, pàg. 856  

De fer la dita exsecusió entrò vós ne fósets cert per que y prengésetz algun consell. 
Perquè us pregam que vós, per lo portador de les presentz, dejats trametre tal recapte 
per vós, volum  2, pàg. 856  

Ella podria romanir sens dot e sens béns, com no y pogués dar consell ni recapte. 
Perquè requer e demana a vós, justícia, de dret, la dita na Saurina, que ·l dit Simon, 
volum  2, pàg. 865  

Altres leyals [...] que agen exovar e [...]ment serà feyt entre ·lls en temps del 
matrimoni. Perquè requer e demana a vós, justícia, [...] la dita na Saurina que per les 
colpes del, volum  2, pàg. 865  

Dels seents, rúbrica damunt dita, el capítol qui comença «Si ·ls hereus del marit 
satisfaran etc.». Per què supliqua a vós, justícia, de dret, el dit en Março, en lo nom 
damunt dit, que, volum  2, pàg. 868  

Crex ella aver sobre ell, e ell ésser obligat en les dites quantitats als damunt dits. 
Perquè diu que ell deu ésser aüt e pres per confés, et mayorment com fur de València, 
volum  2, pàg. 868  

Ell, dit Simon G[uillem] confés en les cartes núpç[ia]ls [tria] millia e ·D· sous aver 
aguts perquè diu ésser aüt e pres per confés. Perquè requer a vós, justícia, de dret el 
d[it], volum  2, pàg. 868  

Núpç[ia]ls [tria] millia e ·D· sous aver aguts perquè diu ésser aüt e pres per confés. 
Perquè requer a vós, justícia, de dret el d[it] Março, en nom e en veu de la, volum  2, 
pàg. 868  

P[ere] Ferrer diga en son testimoni que [...] que ly prestà ·X· sous o ·X· oncenes, 
perquè diu que per la dita d' aquells o per qualsevol d' aquells son ente[niment] [sia] 
fundat, volum  2, pàg. 874  
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Les mesions que ell, per rahon del d[i]t deute a cobrar ly aurà convengudes a fer. 
Perquè a conservació del dret seu demana e requer a ·n Domingo Cepillo, notari de 
Cocentaina, que, volum  2, pàg. 881  

A qui ell los devia, e el dit en R[amon] entrà a nós deutor e pagador. Perquè requer 
a vós, justícia, de dret, lo dit en Bernat de Clarmont que ·l dit en, volum  2, pàg. 881  

Moro pres per nom Facen Abefeyça, lo q[u]al a nós furtà colmenes, ben ·X· o més. 
Perquè prec a la vostra seynoria que aquel ti[n]gaç a dret e a fur, axí com nós, volum  
2, pàg. 882  

Entre ella e en Ponç G[uillem], fill seu, sobre les rendes del dit loch d' Alqualà 
Perquè deym e manam a vós, de part del seynor rey e del seynor infant en P[ere], 
volum  2, pàg. 885  

G[uillem] avia [en] la vostra jurisdicció de [...] quals són en la nostra jurisdicció de 
Cocentaina. Perquè pregam e requerim a la vostra honrada amistat que vós la di[ta] 
[sentència] [men]etz a exsecució, volum  2, pàg. 886  

Exsecució qui ·s que y sia melor en dret en los dits béns, que ·ls aya. Perquè us 
pregam que vós la dita exsecució deyats fer en los dits béns, e si fer, volum  2, pàg. 895  

[Sérvoles] [...] vós, en P[ere] de Golmés, justícia de Cocentaina, ·XX· sous, [...] de 
Johan Sales. Perquè promet que si alcun [...] aparrà primer e melor en dret en los dits 
béns que, volum  2, pàg. 903  

·l dit en Ramon avia en Algar, lo qual coreg per ·XXX_a· dies e per més, perquè diu 
que no és tengut de respondre, ans deu ésser feyta exsecució en lo dit figueral, volum  
2, pàg. 905  

En primera persona à acusat davant lo dit justícia del dit crim lo dit Andreu Marí, 
perquè no ly pot mudar nom de denuncia[c]ió, cor denunciació no ·s fa en aytal 
manera. E, volum  2, pàg. 912  

De provar alguna cosa [...] precisament que provarà, e no sols per alternació hoc 
vel illud. Perquè sopliquaria e requeria ab gran instà[n]cia lo dit en P[ere] de 
Na[vales], séyner justícia, que hi, volum  2, pàg. 915  

Nós a vós, clos e sag[ellat] [ab] [lo] sagell de la nostra cort [de] Cocentaina, 
trametem. Perquè us pregam e requerim a la vostra honrada amistà que vós, per amor 
de nós, ayàuts, volum  2, pàg. 916  

E aquels li confessà e atorgà deure aprés la mort [de]l dit en R[amon], marit seu. 
Perquè demana a nós, justícia, de dret, el dit en Domingo, que per nós el dit en, volum  
2, pàg. 929  

Lo deute sia pagat, perquè no poden ésser venuts ni alienats entrò lo deute sia 
pagat. Perquè deim e certificam a vós que si vós la dita exsecució no fets encontinent, 
com no, volum  2, pàg. 931  

 

0 per què interrog. dir. 
8 per què interrog. indir. 
procuracion d'en Guiot Guillerm; e vista la poicion posada per en Ponç Guillem qui 

al·legava que podia fer demanda e que·l dit Rodrigo li devia respondre perquè él era 
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conjuncta persona, nós, avandita justícia, agut conseyl de prohòmens, volum 1, pàg. 
214 

 Ítem, fo demanat perquè él los enviava a Múrcia Dix que per roba que él avia en 
Múrcia Fo demanat si levavan carta sua Dix que no Ítem, fo demanat ab qui anaren 
aquels dos hòmens seus quan anavan a Múrcia Dix que anaren ab, volum 1, pàg. 338 

De la cabana de les cabres del noble en [] [és] condapnat par la justícia en donar e 
en paguar, en pena del quart, a·n [] XXX ¶ 11 El fet que s'indique expressament l'any 
1289, i no simplement «eodem anno», s'explica perquè l'anno, volum 1, pàg. 384 

Dit Exemén Pèr[iz] per [] què vós a él deliuretz los dits diners E si per aventura a 
vós la dema<n>da del dit Exemén Pèriz no era certa []ament de l'altra part o per 
testimonis datz per lo dit Exemén Pèriz, que tornets los dits diners als dits, volum 1, 
pàg. 415 

Sous li devia de na Suayna, que li avia comanats; dix ela que no faye que perquè 
me[n]tia, que no eren sinó ·CXL· sous. Dix él: —«Veritat és que ·CXL· sous me devia, 
volum  2, pàg. 657  

—«Com pot ésser que si alguun mal enprenement à entre vosaltres per què no ·l 
desfets, que aquest segle és aital que a vegades cuida hom fer e no, volum  2, pàg. 673  

Fo demanat per què era anat a l' Alcúdia Dix que a dop[...] se ·n era anat a menjar 
fruyta, volum  2, pàg. 706  

E ell dix al dit Domingo per què ploraven. E respòs lo dit D[omingo] que Matheu 
Lopis li avia enparada la mul·la e tota, volum  2, pàg. 742  

 
32 perquè causal 
E fo asignat dia a respondre a diluns primervinent, al qual dia no conparech perquè 

era malaut, volum 1, pàg. 37 

lo dit Bernat faça posicions aprés publicació e disputació de testimonis, és vist que 
les trau de ço que·ls testimonis dien, e axí seria confusió e aministració de testimonis 
perquè·l jutge no déu reebre nul·la posicion, ni que novellament prou, volum 1, pàg. 75 

Perquè volem sapiatz que nós avem donat poder a·n Esteve de Calatayú, porter del 
seynor infant en P(ere), de fer enquisició en lo dit crim contra el davant dit alamí Hon 
vos deym e·us manam que, vistes estes letres do[net]z ajuda e favor al, volum 1, pàg. 83 

Martín, procurador d'él, avia feyta de la sentència dada contra él e per en J( ohan) 
Aravot, e dessenparà e renuncià a totz los béns seus E perquè [no poc] aver fermança 
ni caplevador, la justícia meté'l en la cadena de seynnor rey, volum 1, pàg. 147 

E vista la replicació posada per P(ere) de Rochaffort, deym interloquén que·n 
Bertholomeu de Fontz no deu aver antor perquè él és demanador e no és demanat, 
volum 1, pàg. 190 

E per ço diu que no és tengut d’esmenar aquela tanayla perquè·s perdé per cas 
d’aventura. E diu que no creu que, volum 1, pàg. 277 

Et perque P(ere) Díeç s'avia a partir de la vila,jurà e féu sagrament de calúpnia, e 
perseverà en sa demanda, treyt que s'acordaria en los CC quarters de vin d'en P(ere) 
Gayet E féu e establí procurador seu en la dita demanda Domingo, volum 1, pàg. 280 
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Deïa que·l rey d'Aragon no pertaynia per a rey perquè él avia prengutz XIIII mília 
sous de Montesa e depús que·ls talà, volum 1, pàg. 316 

E encara oy-li dir que·l rey d'Aragon no mereyxia per a rey perquè él avia prenguda 
la reemçó d'aquel ginet, volum 1, pàg. 316 

 Demostra ésser béns d'en A(rnau) de Tous ésser Ia viyna affrontat con les viynes 
d'en G(uillem) Marín E perque l'actor s'avia a partir de la vila, féu sagrament de 
calúmpnia e perseverà en sa demanda E féu e stablí procurador seu en esta, volum 1, 
pàg. 340  

Bertholomeu, fil d'en Polo, respon als clams posatz contra él per Gil de Darocha e 
nega totes les coses posades en lo libel, treyt que diu que la pres per los cabels perquè 
ella, la dita Maria, pres a él primerament per los cabels Reebut, volum 1, pàg. 347  

Lo qual tros de terra lo dit moro ha per títol de compra per [] deu ésser enparat ni 
deu ésser gitat de possessió sens sentència e coneguda de dret perquè [] \ passats ha XX 
ans e sia aparelat e faça tot servis A continuació hi ha l'inici, volum 1, pàg. 457 

Lo qual Ferrero, axí asegur[at], dix e manifestà e nomenà per nom qui avia levades 
les dites ègües, ni a qual hora ni en qual loch, ne qui·s feren, ne qui les vené ne qui pres 
los diners perquè les dites ègües foren venudes e tot lo feyt de la, volum 1, pàg. 509 

à dit, diu que lo dit Martí deu especificar ço que desús és posat, com segons que 
aparex per la present demanda no demana cosa certa perquè [ho] deu declarar, 
majorment que justícia pot pendre los malfeytors e punir perquè ho deu, volum 1, pàg. 
536 

Martí que·l dit Martí fo amenat al dit justícia e que·l pres, e com ara digua altra 
rahó és contrari a sa demanda perquè no deu ésser oït si doncs no diu qui li amenà ho 
per qual rahó, carjustícia pot e deu, segons dret, pendre404 los malfeytors, volum 1, 
pàg. 548 

Josep Torró Nadal, e el dit G(uillem) d'Aynssa no la vol reebre Perquè prepara él 
davant justícia la dita somera, la qual vaja a son rec perque ell, venedor, no és en triga 
<de> liurar-la-li, volum 1, pàg. 574 

Per restaurar ab la dita scriptura e condepnació dels creedors als quals ell era 
deutor obligat, perquè la justícia de Tàrbena ne d' altre loc no lo y agués a vendre a 
meynscapte, volum  2, pàg. 673  

La condepnació que fo feta entre en Johan Martínez e Martín Pérez per què ell, en 
Johan Martínez, era obligat deutor a molts creedors als quals él no pogra pagar, 
volum  2, pàg. 673  

Present fo que la condepnació que fo feita entre en Johan Martíneç e en Martín 
Pérez per què el dit Johan Martíneç era obligat deutor a molts creedors, als quals ell 
no pogra pagar, volum  2, pàg. 674  

E per restaurar ab la dita scriptura hó condepnació dels creedors als quals era 
deutor obligat, perquè la justícia de T[à]rbena ni d' altre loc no lo y agués a vendre a 
meyscapte, volum  2, pàg. 674  

Ni present fo que la condepnació que fo feita entre en Johan Martines e Martí Pèriz 
per què ell, en Johan Martínez, era deutor a molts creedors als quals ell no pogra 
pagar si, volum  2, pàg. 675  
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Per emparar ab la dita scriptura o condepnació de le[s] creedors als quals era 
obligat deutor, per què la justícia de Tàrbena ne d' altre loc no lo y agués a vendre a 
meinscapte, volum  2, pàg. 675  

Emparar e per restaurar ab la dita scriptura dels creedors als quals ell era deutor 
obligat, perquè la justícia de Tàrbena ni d' altre loc no lo y agés a vendre a 
menynscapte, volum  2, pàg. 676  

Present fo que la condepnació que fo feyta entre en Johan Martínez e en Martín 
Pérez perquè él, en Johan Martínez, era obligat deutor a molts creedors als quals él no 
pogra pagar, volum  2, pàg. 677  

Per restaurar ab la dita scriptura o condepnació dels creedors als quals ell era 
deutor obligat, perquè la justícia de Tarbena ni d' altre loc no li agés a vendre a 
meyscapte per, volum  2, pàg. 677  

Seents e movents, e jurat sobre los sents ·IIII· Evangelii de Déu, per aquesta rahó e 
perquè sa fe no valgués meyns ni ·m pogués ésser représ, renúncia a la dita asignació 
e, volum  2, pàg. 773  

No se ·n [és] tengut al quart si rereclam ere feyt per moltes rahons. La primera, 
perquè en Simon Guillem no ha feyt a ell ço qeu fer -li d[evia] [...] apar que, volum  2, 
pàg. 801  

Que no pòch venir en poder de la cort de Cocentaina perquè d' aquel pogués ésser 
feyt compliment de dret e de justícia per rahon del dit crim, volum  2, pàg. 831  

E axí, perquè era [...] registrada no ·s resgistrà ací altra veguada, levat que s' í 
messeren les letres, volum  2, pàg. 870  

E trobam de consell que ·ll pleyt desús dit no és contestat segons que contestar [...] 
perquè ·s [...] no contrastan la renunciació e conclusió de les parts que vós [...] de 
pre[...], volum  2, pàg. 872  

Dels béns que són asignats per alcun per pagar alcun deute entrò lo deute sia pagat, 
perquè no poden ésser venuts ni alienats entrò lo deute sia pagat. Perquè deim e la 
cort de Penàguil·la, abans que ·l dit en P[ere] Andreu ni degun altre o comprés, perquè 
no contrasta que la dita execució vós no dejats fer. Quant és a la venda que, volum  2, 
pàg. 931  

Certificam a, volum  2, pàg. 931  

 

16 perquè final 
 Dix encara que és cert que les cases foren dades al dit Joh[an] per[] que ju[]que·l él 

hi laurà e les tenia per sues aqueles e un ort que·s ten ab el [] e []escases se tenen ab en 
Johan d'Alcoy, e ara ten-les en G(uillem) de Sancta [], volum 1, pàg.110 

Dada fo provació dins [X] primersvinentz per [] que prou que fos feita avinença per 
XL sous dels ditz II kaffissos de forment. E axí de mantinent nós,Martí de Sagra,justícia 
de Cocentània, ahut conseyl de savis, gardat fur deValència, volum 1, pàg.170 

E sobre aquel de dret per vós don Alfonso Pérez, honrado veyn nostre feyt donà 
fermança ||14r On nós asseguram que vingatz salvuu e segur, enaxí perque aquel feyt 
puschatz anar e venir e estar salvuu e segur, e que façatz dret si clam ne, volum 1, pàg. 
297 
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Posa Pereç e diu que veramcnt él devia diners a Martinet d'Aymó, e que quità a 
Jaume de Limós d'aquels diners perquè él los donàs a Martinct, volum 1, pàg. 366 

E per ço que·l seynor rey pusqua esquivar e punir los malfeytors perquè a les dites [] 
dic e·us amonest, de part del seynor rey e «lo» del dit noble en Roger que vós, en lo dit, 
volum 1, pàg. 471 

Pridie kalendas Iulii Davant vós, P(ere) de Rocafort,justícia de Cocentaina, en 
Bernat de Clarmont denuncia ab clamosa insinuació, cridan e [] perquè dimecres a 
vespre, volum 1, pàg. 511 

Córrer lurs béns movents e seents, e a tot altre dret e fur, benefici e ajuda per què 
ells se poguessen ajudar o deffendre o véner contra. 57. En Bernat Martí e ça muller, 
volum  2, pàg. 618  

Confessà deure en juhii. Renuncia a ·X· dies, a ·XXX· dies e aquells fur de València 
per què ell pogués escusar cavalcadures. 124. N' Eymerich Ferrer, vey de Cocentaina, 
és condempnat per la justícia, volum  2, pàg. 635  

Vendre lurs béns movents e seents e a tot altre dret, lig, fur, costum, beneficii, ajuda, 
perquè [e]lls contra les sobredites coses hó sengles poguesen contravenir revocar hó 
anul·lar. E açò juraren sobre, volum  2, pàg. 720  

Si volia qu' él ni li donava poder qu' él menàs la dita asignació a exsecuci[ó] perquè 
aquela venés e pogués vendre los dits béns asignats los quals eren en sa jurisdicció, 
com, volum  2, pàg. 773  

En poder d' en Guerau Calandri del dit Martín Garcia que li faça[tz] [...] e deliurar 
perquè el puga pagar los duo millia ·DCCCL· sous de reals de València, los quals 
foren jutjats, volum  2, pàg. 798  

Dit Martín Garcia aquells à meses en poder de nós, justícia, axí com en loch segur 
perquè rereclam no ·n pusca ésser feyt, que tota via que ·l dit Simon Guillem aquells 
vulla, volum  2, pàg. 801  

E perquè açò no vingue en dupte fem -li aquesta present carta sagellada ab lo meu 
sagell de, volum  2, pàg. 805  

On han feit los crims. Per ço pregam e requerim e [...] [...] hòmens vostres segurs 
perquè nós pugam enantar contra aquel, segons [...] dit Gilet serà en nostre poder, 
pagarem e satisfarem, volum  2, pàg. 832  

Ell justícia, enans qu' enantàs contra lo dit Arnaldó devia pendre sagrament del dit 
P[ere] Roqua per[què] maliciosament ni per malvolença no agués posat ço que posava 
contra lo dit Arnaldó. E jutge, volum  2, pàg. 834  

Compradors per evicció. E encara no vol que si les dites cases se avia algun 
contrast perquè vendre no ·s pogesen per la sobredita rahó que la demanda de la 
exsecució de les, volum  2, pàg. 886  
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1272  Costums de Tortosa 
Manuscrits  

Consuetudines Dertosæ, edició facsímil del “Llibre de les costums de Tortosa”, manuscrit del 
1272. Instituto de Estudios Tarraconenses Ramon Berenguer VI, Barcelona, 1972. Conegut 
com a manuscrit A. 

Costums. Manuscrit de l’Arxiu Municipal de Tortosa, adaptat a la sentència de 1279 i conegut 
com a manuscrit B i amb i una costum afegida. 

Costums de Tortosa. Manuscrito del siglo XIV, Jesús Massip Fonollosa, (int.), Tortosa, Col·legi 
d´Advocats, 1999. Edició facsímil numerada, núm. 367.  

Edicions impreses 

Llibre de les costums generals escrites de la insigne ciutat de Tortosa; ab alguns privilegis: 
confirmacions e sentencies fahents pera la administracio de Justicia. Novament imprimides 
be e feelment ab sos originals archiuats comprouades, Joan Amic, Imp. Arnaud Guillem de 
Montpesat, Tortosa 1539. 

Historia del  Derecho en Catalunya, Mallorca i Valencia. Código de las Costumbres de Tortosa, 
volum IV, Benvingut Oliver, Imprenta de Miguel Ginesta, Madrid, 1881 

Costums de Tortosa. Edició crítica a cura de Jesús Massip i Fonollosa, Fundació Noguera, Pagès 
Editors, SL, Barcelona, 1996. 

 

El present recull ha estat confeccionat bàsicament seguint l’edició de Benvingut Oliver, la qual, 
segons ens diu el mateix autor, s’ajusta al text de l’edició prínceps de 1539, que és, segurament, la més 
fidel al manuscrit original del 1279, avui perdut. Amb tots, hem consultat les altres edicions i els tres 
manuscrits existents en l’actualitat sempre que ens ha semblat útil 

 

Ocurrències reportades en aquest text: 
per a  2 per+S.N.+a+inf. 24    
per+inf. causal 3 per+inf. final 21 per+inf. de dest. 14   
per tal com 0 per ço com  5 per ço car 14 per tal car 0 
per ço 127 per raó de 79 per qui 37 ço per què relatiu 2 
per què relatiu A. nom 51 per què relatiu A. orac. 2 per què interrog. dir. 0 per què interrog. indir. 2 
perquè causal 0 perquè final 13 per + rel.comp. 14   
per tal que 2 per ço que  25 per tant 2   
per tostemps 22 per null temps 1 Si per aventura 142 per amb altres valors 2.436 

 

Per a (1 destinació de la fusta, i 2 benefactiu) 
Lo Quarantè que deuen donar a la senyoria de la fusta del pi serrada e de la pegunta 

del port de Tortosa, e no d’altre loc, e deuen pagar aquest quarantè aquels qui la fan 
pera vendre, e no altre hom, Costums, edició prínceps, I-I-V. 

Tot emparament que sie feyt a demanda d’algú, si que sie feyt a hom estrayn ó a 
ciutadà, deu ésser absolt a aquel pera qui és feyt l’emparament, Costums, edició 
prínceps I-V-VIII. 

 
24 ocurr. per + S.N. + a + infinitiu 

No són tenguts de pagar en Comu [...]; per lo qual Comu a pagar los pot hom 
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penyorar, I-I-XIX. 

Empero per juhiï dels ciutadans e per aquest dret a fer, I-III-XI. 

És manifesta cosa que si algun deutor s’obligarà al Veguer [...] per algun deute a 
pagar a son creedor a dia cert, I-V-VI. 

Promet los dines per aytals coses a fer, II-IV-I. 

Quan algú ha servitut de menar aygua per camp o honor d’altre a regar, III-XI-
XIV. 

Aquels diners o aqueles coses que per aquel mal a fer seran promeses, IV-III-I. 

Són obligats als fills tàcitament [...] per fer a ells restitució e paga, IV-VI-X. 

Que serviï no li n’és dat ne promes, n·él n’espera aver per aquel testimoni a fer, IV-
XI-I. 

Aquela quarta productió no demana per malea ne per alongament, mas per son dret 
a conservar, IV-XI-XXV. 

Tots los sens béns són obligats per la delma e la primícia a pagar, IV-XXI-XXVII. 
Són axí be obligats los béns del marit a la muller per lo pejorament com són per les 

coses a restituir V-I-VII. 

Despeses necessàries e útils feytes per lo marit en les coses dotals o per les coses 
dotals a cobrar, V-I-X. 

És egualtat e raó que sien del marit per la carrega del matrimoni a sostenir, car 
aquel deu aver lo profit qui la carrega del matrimoni sosten, V-I-XVI. 

Pare no pot reebre vs de fruyts [...] en re que fill famílias guaayn en osts, [...] ni en 
re que guaayn tinent escola per mostrar a altres, VI-II-III. 

Pledegen per lurs lexes a guaaynar, VI-VI-IV. 

Per testimoni a fer, negú no deu ésser posat a turment, IX-V-V. 
Obliga tots los seus béns tàcitament per lo dit dot a pagar, VIII-V-IX. 

Preu que no és tatxat per alguna cosa a vendre, IX-X-I. 

Per leyn a noliejar; [...] don lo senyor del leyn de corredura, dos sous, IX-X-XI. 
Si algú vol provar feyt civil per testimonis qui [...] són en altra jurisdictió per lurs 

afers a fer, IV-XI-XXI. 
Eyl no vol que d’aquí avant entre en sa honor, que sia laurada, per breylar [...], ni 

per nius a trer, car la denunciació feyta, tot quant depuyx hi preses, no seria seu, IX-
XVI-VIII. 

Tot lo deute que manlevarà per aquela part a complir, IX-XXVII-IV. 

Aytant com la cosa val meyns per lo vici o malaltia a restituir, IX-VII-VIII. 

E és esvaiment, si forciument per mal a fer, [...] entrarà en casa o en honor d’algú, 
IX-XXV-VII. 

 
3 per + infinitiu causal     



 Joan S. Beltran i Cavaller 69

Tots los ciutadans e habitadors de Tortosa e de son terme qui per baynar ajen a 
donar ne a pagar loguer, IX-XIII-V. 

Que li deman fermança, que si per caure d’aqueles cases a ell ne venia don, III-XI-
XVIII. 

Serà condempnat per la inquisició per fer emena de ladronici, IX-XXV-XXII. 

 
14 per + infinitiu de destinació  

Per ço que·ls malfeytors sien punits, e encara per fer o per ordenar totes altres coses 
segons que manat los serà per los altres, I-I-XXII. 

Per ço que·ls malfeytors sien punits, e encara per fer o per ordenar totes altres coses 
segons que manat los serà per los altres, I-I-XXII. 

E de les fermances, si seran donades per salvar les coses dels pubils, I-IV-VII. 
Solament los senyors d’aquels arbres per cuylir los fruyts hi poden entrar e exir e 

cuylir aquels fruyts, III-XI-XXI. 

Lo pare o la mare que passa a segones nupcies per restituir als fills tots los béns que 
a ells són pervenguts, IV-VI-X. 

Exiran a pendre aqueles femnes que venen per fer testimoni, IV-XI-XL. 

E si [...] són femnes los testimonis e són tals que vagen al forn o al mercat per 
comprar ne per vendre, IV-XI-XL. 

E si [...] són femnes los testimonis e són tals que vagen al forn o al mercat per 
comprar ne per vendre, IV-XI-XL. 

El senyor del pa deu cobrar los XXX pans quitis, e si’n cremen ne n’affoylen [...] re 
que hom los liure que meten el forn per coure, deuen ho tot emenar, IX-XIII-III. 

Per ço, quan los bayns, en que loguer se deu donar ne pendre per baynar, són de la 
Vniversitat de Tortosa, IX-XIII-V. 

Qui para piges cepons laçòs o altres giyns per pendre besties, III-XII-II. 

Tornarà denant lo Jutge, per dir ço que aurà oblidat e per lo sagrament que ha feyt, 
diga que oblidat li era, IV-XI-VI. 

Pot demanar endúcies [treves, terminis legals] que li sieu donades per cercar e per 
amenar lo deutor, VIII-VI-IV. 

Pot demanar endúcies [treves, terminis legals] que li sieu donades per cercar e per 
amenar lo deutor, VIII-VI-IV. 

 

21 per + infinitiu impulsivofinal  
E en aquel sagrament que farà deu jurar que sens tot oy, gràcia, amor, temor, 

parentesch, veynatge, ne per aver do, serviï o promessio d’algu o d’alguns, que [...] no 
elegerà Jutges, I-III-I. 

Si donchs de la Ciutat e de sos termes no·s exia per mudar son domicili, I-V-VII. 
Si algun hom s’afermarà ab altre per estar ab ell, II-IV-X. 
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Com lo servu llaguia1 la paga per pobrea que aja e no per defraudar la Senyoria, II-
III-II. 

Lo Veguer per juhiï dels Ciutadans li deu liurar lo dit servent per complir lo temps 
que promes li avia, II-IV-X. 

Si algun hom se metra ab altre per servir, o per estar ab ell, II-IV-XI. 
Si algun hom se metra ab altre per servir, o per estar ab ell, II-IV-XI. 
Y trameten lurs procuradors per demanar o per defendre, [...] los procuradors no 

deuen ésser reebuts a demanar, si no proven lo manament per carta publica, II-IX-XI. 

Y trameten lurs procuradors per demanar o per defendre, [...] los procuradors no 
deuen ésser reebuts a demanar, si no proven lo manament per carta publica, II-IX-XI. 

E tota dona ab siruenta [...] pus que ab eyla va per servir eyla, [...] no deu dar mas 
mealla, IX-XIII-V. 

E tots dies deuen ésser apparellats per baynar tot hom e tota femna que aquí’s vulla 
baynar, IX-XIII-V.  

Eyl no vol que d’aquí avant entre en sa honor, que sia laurada, per breylar ni per 
caçar, ni per parar, IX-XVI-VIII. 

Eyl no vol que d’aquí avant entre en sa honor, que sia laurada, per breylar ni per 
caçar, ni per parar, IX-XVI-VIII. 

Eyl no vol que d’aquí avant entre en sa honor, que sia laurada, per breylar ni per 
caçar, ni per parar, IX-XVI-VIII. 

En aquela honor no deu entrar ne exir per usar ne per pendre d’aquela aygua, III-
XI-III. 

En aquela honor no deu entrar ne exir per usar ne per pendre d’aquela aygua, III-
XI-III. 

Quan moren o ixen de la Ciutat per fer en altre loc son estatge, IX-IX-VII. 

Tot leyn que venga al Grau de Tortosa, []... e venc per venir a Tortosa, e per intrar 
al Grau, IX-XXVII-XXIII. 

Tot leyn que venga al Grau de Tortosa, []... e venc per venir a Tortosa, e per intrar 
al Grau, IX-XXVII-XXIII. 

Là on ells avien levat viatge per fer cap e descarregar lurs mercaderies, IX-XXVII-
XLIV. 

Çuts, e cequies e pexeres on pusquen pendre les aygües per tots locs regar lurs 
honors, IX-XIII-I. 

 
7 ocurr. inversións  

Cascú és obligat per lo tot de tot aquel sens o aquela part a pagar, o a donar, IV-
XXVI-XV. 

                                                 
1 Endarreria, posava entrebancs. 
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Aquels qui no pagassen, cessen per tres ans d’aquela lur part a pagar, IV-XXVI-
XV. 

Caçadors, [...] a nulla persona non són tenguts de part a donar, IX-XVI-VIII. 
Són tenguts e obligats a la pena a pagar a la part adversa, IX-XI-III. 

Deu ésser condempnat en C sous a donar o a pagar al senyor del loc esvayt, IX-
XXVIII-II. 

 
9 Perífrasis d’obligació amb a.  

Aquel qui per altre se serà obligat que per aquel deute aja a donar ne a pagar 
usures, IV-XVI-II. 

Donador és obligat e tangut a liurar la cosa per eyl donada, a justa estimació per 
aquella, VIII-XI-XVII. 

Tots los ciutadans e habitadors de Tortosa e de son terme qui per baynar ajen a 
donar ne a pagar loguer, IX-XIII-V. 

Hi ha pena de LX sous que auria a pagar, I-VI-XII. 

Que no romanga per eyl, ne per re que ell hi aja a fer ne a dir, VII-VII-XIX. 

Per sentència o meyns de sentència ha a deliurar, VIII-VIII-XIV. 

 
6 Causa impulsivofinal amb a. 

Los procuradors no deuen ésser reebuts a demanar, [...] ni a defendre, II-IX-XI. 

Quan los seus béns no basten als deutes a pagar; VIII-V-XVII. 

Obligats són tacite als marits los béns d’aquels qui prometen a donar o a pagar los 
exovars, IV-VI-VII. 

En los feyts criminals nuyl hom per altre jutge no és, ne deu, ne pot ésser reebut a 
testimoni a fer ni a dir, IV-XI-XXI. 

Si sartre o altra persona reep drap o vestedures a sarcir o a adobar, IX-XVIII-III. 
Són tenguts de fer totes les averies que per raó de lurs mercaderies han a fer, IX-

XXVII-XXII. 

Laurador qui tenga alguna cosa a laurar per altre, III-IX-VI. 

 

2 Ço per què  
Convinentment pusca hom enantar en ço per què és citat, III-I-I.  
Tot ço per què contenen, e lo dret de cascuna part, IX-VI-I. ]       

 

51 ocurr. Per què, relatiu. A.N.  
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Negú no pot aquí edificar, ne portes ne altra obra fer, per què la fortalea de la 
Ciutat se’n puxa mirvar, I-I-I. (per la qual) 

Que aquí no puxen fer cases ni altre hedifici per què·l comunal us se’n puxe 
enbargar, I-I-III. (pel qual) 

Ne fer ne dir nulla machinació per què serviï los sia feyt, I-III-XII. (per la qual) 
Faça alguna machinació per què alguna cosa a ell ne a altre per ell ne pusca venir, I-IV-

II. (per la qual) 
En axi que deu jurar que no ha ne troba fermança, ne ha bens en la Ciutat ne el 

terme de Tortosa, per què ferm, et que estia a dies e a hores mentre qu’el pleyt durara, 
I-VI-I (pels quals) 

La quantitat del deute per què ven, e’l preu per què la venda és feyta, I-IV-VIII. (pel 
qual) 

No ha feyta cosa per què deja fermar en la Çuda, I-VIII-III. (per la qual) 
Deu fer sagrament que no la ha, ni ha feyta machinació per què aver no la pusca, II-

I-II. (per la qual) 
Mercaders no poden ni deuen fer covinences ni ligaments alguns entre ells de fer 

compres o vendes, que s’aonen ni s’enprenen, per què aqueles coses que volen comprar 
vaylen meyns al venedor, ne aqueles que ells venen vaylen a ells més, e als compradors 
meyns., II-IV-VIII. (per les quals) 

Salvant tota hora que si los senyors e·ls servents han justes raons o excepcions per 
què no ajeu a atendre, ço que desus és dit, II-IV-X. (per les quals) 

Se troben cartes per què aquel feyt se pogrà examinar, II-V-III. (per les quals) 
Si doncs no y consenten e no seran en sospita vera, o menan lo pleyt no eren feyts 

enemics, o en altre loc no era per sos feyts o per altruys per què·l pleyt se’n tardas, II-
IX-IV. (pels quals) 

Actió ni demanda no ha per què cobrar ho pusca, II-XII-IV. (per la qual) 
Car la absencia del contumaç compleyx la presencia de Deu, e aço fa, si clar es, per 

què sentencia si pusca donar, III-I-II 

Car depús eyl enant [...] pronuncie re, per paciència de les pars [...], d’aquí enant 
no·l poden ne deuen recusar, si noveylament no sabia cosa per què recusar-la pogués, 
III-I-XXII. (per la qual) 

Si per aventura alguna raó hi avia per què pogues la una part al altra recusar, III-I-
XXIII. (per la qual) 

Si doncs [...] d’altres raons no y venien depuyx, per què recusat degues ésser per 
Dret, III-I-XXIV. (per les quals) 

per aquesta raó nuyl hom no és tengut ne pot ésser forçat qu·él nomén ne diga son 
títol per què poseeyx, III-VII-I. (pel qual) 

Les útils són aqueles per què la cosa és feyta meylor, III-IX-I. (per les quals) 
Lá on meyns de don e de mal sia d’aquels de qui són les honors, per què deu ésser 

aquela carrera e aquel entrador e aquel exidor, III-XI-XIII. (per les quals) 

No y deu fer ne obrir finestres ne forats per què en les cases de son vey se pusca re 
veer ne guardar, III-XI-XVII. (pels quals) 
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Les canals dels terrats per què l’aigua de les pluges ve a les carreres, III-XI-XXII. 
(per les quals) 

E d’aquel foc sortira altre foc o espires, per qu’és cremaran blats, III-XII-VIII. (per 
les quals) 

Si donchs entr·eyls [...] tan manifest engan no y avia, per què·s degués retractar, III-
XIII-VIII. (pel qual) 

Que lo deutor li pac aquel deute per què les avia obligades, IV-XIII-II. (pel qual) 
Si donchs e·l començament del contrayt no apparia alguna cosa per què fermança 

d’aquela cosa fos donada, IV-XXI-XVI. (per la qual) 
Deuen aver tot lo loguer per què·s loguen sens tota minva, IV-XXV-X. (pel qual) 
Lo senyor és primer e miyls en aquel preu per què aquela cosa és venuda, IV-XXVI-

XXVIII. (pel qual) 
Si per aventura lo marit fa algun crim, o alguna altra cosa per què los béns del 

marit sa·n a mirvar ne a afeblir, V-I-II. (per la qual) 
El preu estimat per què les aurà preses, les dites coses, V-I-VII. (pel qual) 
Si doncs lo preu per què·s vendran o s’alienaran no fa hom dir e pagar a ella, V-I-

XV. (pel qual) 
Sos hereus poden-li donar la estimació per què les reeberen, V-V-I. (per la qual) 
Los tutors deuen demanar les deutes e tots los altres bens e profits dels pubills, e 

no’ls deuen miruar ne donar ne alienar ne fer transactio neguna, per què los bens del 
pubill pusquen miruar, car si ho fa no prejudica al pubill, V-VI-XXIII 

Ésser refeyt e restituït per l’ereu lo preu per què aqueles coses aurà comprades, VI-
V-VI. (pel qual) 

No pot provar la raó per què demana ésser vera, y per açò lo demanat serà absolt 
per sentència, VII-III-VI. (per la qual) 

Aquest enterdit se dóna contra aquels qui la cosa reeberen [...] e feeren algun engan 
per què la cosa no posseesquen e no agen, VIII-III-I. (pel qual) 

Si lo deutor no paga a son creedor lo dit deute, per què les peynores ha meses, VIII-
V-XIV. (pel qual) 

No [...] volrà donar ne pagar lo preu per què aquela cosa li serà donada, VIII-VIII-
X. (pel qual) 

Volen pagar e redre aquel preu per què la cosa fo venuda, VIII-VIII-X. (pel qual) 
Que pac primerament lo deute per què la cosa és venuda, VIII-VIII-X. (pel qual) 
Tan solament pot demanar lo preu per què compra la cosa, VIII-VIII-XII. (pel qual) 
Tan solament del preu per què li fos més, VIII-VIII-XIII. (pel qual) 
Vol pagar lo preu o la quantitat, per què l’auran treyt de catiu, VIII-X-I. (per la 

qual) 
Ne deuen rebujar en re per què aquel qui mester ne obs l’ha per raó de son offici, 

no·l pusca aver, IX-X-I. (per la qual cosa) 

Ne deuen trobar occasió per què no hu facen, IX-X-IV. (per la qual) 
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Serà vist e conegut per sartres o per altres persones, que·l drap no és d’aquela 
natura per què l’han venut, IX-XVIII-I. (per la qual) 

Que sia cert e ver que·l drap no és d’aquela natura per què l’han venut, IX-XVIII-I. 
(per la qual) 

Qualque pena de la dita e per la dita inquisició exirà, la cosa per què la inquisició 
serà feyta, IX-XXV-I. (per la qual) 

En tres maneres pot hom anar contra altre, ço es saber; per actio, o per accusacio, o 
per denunciacio en que deja esser feyta enquisicio. [...] Per denunciació, per què·s fa 
enquisició per offici de Jutge, IX-XXV-XXI. (per la qual) 

De tot lo logre, o usura, o barata per què aquela quantitat que manlevarà darà, IX-
XXVII-IV. (pels quals) 

Si doncs no y ere I dels cases sobredits per què se’n poden escusar, IX-XXVII-
XXIII. (per les quals) 

 

2 ocurr. Per què, relatiu. A.O  
Salvant tota hora son trebayl. Per ço can en Tortosa ne en sos térmens nàufrag no 

ha, per què senyor ne altre ne pusca ne deja ren aver ne demanar ne pendre, IX-VII-I. 
(per la qual cosa) 

Ne deuen rebujar en re per què aquel qui mester ne obs l’ha per raó de son offici, 
no·l pusca aver, IX-X-I. (per la qual cosa) 

 

2 ocurr. Per què interrogatiu indirecte  
Certa cosa demana [...] e deu posar per què raó demana; en altra raó la demanda 

no val, IV-I-III. (per qual [o quina] cosa) 

Non deu rebujar neguna, ne fer ne dir per què aqueles aja a rebujar, IX-IX-I. (per 
qual [o quina] cosa) 

 

13 ocurr per què (causa final? o simplement relatiu)   
Lo Veguer ne los Jutges qui per lo Veguer seran elets en los pleyts no deuen reebre 

serviï de les parts, ne promissió per què justicia sia feyta, I-III-XII. (per tal que o per la 
qual [promissió]) 

Defenedor o son substitut no pot esser revocat per lo ver senyor del pleyt, si doncs 
no y consenten e no seran en sospita vera, o menan lo pleyt no eren feyts enemics, o en 
altre loc no era per sos feyts o per altruys per què·l pleyt s’en tardas, et eyl esser no y 
pogues o no volgues, II-IX-IV. (per tal que o pels quals feyts) 

De la qual sentencia aquel qui sera absent no’s pot appeylar, e pas a en cosa 
jutjada; car la absencia del contumaç compleyx la presencia de Déu, e açò fa, si clar 
és, per què sentència si pusca donar, III-I-II. (per tal que o per la qual cosa) 

O qualque hora lo jutge per alguna egualtat se mourà, si a ell no és clar lo pleyt, per 
què clarament pusca sentenciar, III-I-XXXV. (per tal que o pel qual [pleyt]) 
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Qui ha feyt frau o engan que no posseesca aquela cosa que és demanada, o ha feyt 
per què no pusca ésser mostrada, III-XV-I. (per tal que o pel qual feyt) 

Aquels diners o aqueles coses que per aquel mal a fer seran promeses, seran 
pagats, atressi, aquel qui’ls aura pagats o feyts pagar no’ls pot demanar ne cobrar, 
ne demanda contra ell non pot fer. Aylò meteyx s’és si algú prometrà a Jutge re per 
què do falsa sentència, IV-III-I. (per tal que o per la qual cosa) 

Car si no la ha, deu jurar sobre IIII Euangelis que no la ha, ne sap on s’és, ne ha 
feyt ne machinat per què no la aja, IV-V-III. (per tal que o per la qual [machinació]) 

Crestians en Tortosa ne en sos termens no deuen prestar a logre ne a vsura, [...] ne 
fer alcuna altra machinació, per què·ls contrayts ne degen meyns valer, VI-XVI-I. (per 
tal que o per la qual cosa) 

Si maxinarà o darà obra, per què·l pare o la mare o algun dels descendets muyra, 
VI-VIII-II. (per tal que o per la qual [machinació o obra]) 

Les messions necessàries o útils, e aqueles que en carreres o en ponts a meylorar per 
què hom vaja a la honor, IV-XIII-I. (per tal que o pels quals [carreres o ponts]) 

E axí a dies de festes com d’altres dies, que no y deuen dir de no, ne u deuen 
rebujar ne contradir, ne deuen trobar occasió per què no u facen, IX-X-IV. (per tal 
que o per la qual cosa) 

No’l deuen cambiar, ne fer nuyla mescla, ne fer nulla machinacio ne frau en pesar, 
ne en als no deuen fer, No deuen fer, per què la farina ne el blat a son senyor valla 
meyns, IX-XIII-IV. (per tal que o per la qual [machinació o frau]) 

Que nulla machinació no y sia feyta, per què eyls puniment ne altra pena poguessen 
aver ne sostenir, IX-XVI-V. (per tal que o per la qual [machinació]) 

 

Tenint en compte que els Costums de Tortosa ―juntament amb els Furs de 
València― són una font molt important per a conèixer el model de llegua formal a les 
darreries del segle XIII, tot seguit oferim una mostra ―no pas exaustiva― dels 
principals usos de per que hem detectat en aquest text jurídic. 

 

Per qual  
que li don carrera on pusca entrar o exir o qu’en pusca passar aygua e no li 

assignara per qual loc, tot lo camp vinya o altra honor li es obligat, que no pot vedar 
que no pas o faça passar aquela aygua per qual loc el se vulle III-XI-VII 

La furta dels seruus o dels catius, per qual raó se sia, a lurs senyors no deu esser 
dampnosa. VI-I-I 

Certa cosa demana [...] e deu posar per qual raó demana; en altra raó la demanda 
no val, IV-I-III. 
 
La qual cosa.  

Aprouassen aquelles costumes que'ls parrien bones..., la qual cosa feyta per ells..., 
Cost. Tort., introd. 
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La manca d’una distinció clara entre destinació i causa o circumstàncies 
semblants dóna lloc a alguna construcció confusa 

Deuen ésser salves a la muller per son exovar, V-I-IV. 

Per l’exovar aquel són tots los béns del marit obligats, V-I-XIII. 

Per l’exovar e per lo creyx són a la muller tots los béns del marit obligats, V-I-XIII. 

E per tot açò són a la muller tots los béns del marit obligats, V-I-XIV.  

Si al marit seran liurats alguns béns per l’exovar de sa muller, V-V-X. 
 

? 
Li aurà dit e denunciat lo ver preu per qui la cosa ven o empenyora, IV-XXVI-

XXIII. 

 
Autor o datiu de destinació? 

Si la sentència se donava per aquel qui trau ne amena los testimonis, IV-XI-XII. 
Si per la un o per l’altre és demanada compensació, IV-XV-I. 

Que sia despès e guastat per ell o consumat, IV-XVII-XV. 
Sinó aytant com mazmodina o morabatí val per les Taules dels cambiadors, IV-

XXVI-V. 

 
Possible solució? 

Amic especial per son amic especial ne a profit d’ell no pot fer testimoni, IV-XI-XV. 

 
Temp fix o durada? 

Deu aver los ususfruyts mentre que viva o per temps cert, IV-XXVI-XXVI 

 
Per tal que impulsivofinal 

Deu hi entrar lo Veguer ab ells [...] per tal que·ls maleficis no romanguen impunits, 
I-III-VIII. 

Poden tota vegada veer en lo Libre [...], per tal que la Senyoria no puxa ésser 
enganada, I-IV-II. 

Que ell tenga la cosa e li sia liurada per la fermança que aurà donada, [...] per tal 
que lo demanador puxa aver e conseguir son dret, I-V-VIII. 
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Per ço que impulsivofinal. 
E fo per ell tornada a mans de crestians [...], per ço que aquí lo nom de Jesucrist fos 

exalçat e per tots temps honrat, Memoria antigua. 

Per ço que·ls malfeytors sien punits, e encara per fer o per ordenar totes altres coses 
segons que manat los serà per los altres, I-I-XXII. 

Però lo demanat deu tenir a prop l’Escriva de la Cort, per ço que puxa aver, 
translat, car si ere negligent, I-IV-III. 

Que algú les vulle aver, o port ab si per ço que aje la franquea dels altres ciutadans, 
deuen ésser feytes segons la forma sobredita per lo Veguer, I-IV-IX. 

Que lo demanat do alguna quantitat de moneda al demanador, per ço que aquela 
demanda sia absolta, I-V-I. 

Aquest emparament se fa a demanda del creedor o del demanador per juhiï, e en 
coses mouents o en diners, per ço que·l demanador pusca aver, e conseguir son dret, I-
V-VII. 

El loc on és, per ço que·l Jutge certa sentència pusque donar, I-VII-IV. 

Pot hom pendre per sa propia auctoritat cavall, e tota cavalcadura, [...] que la tinga 
manifesta, per ço que son senyor la pusca cobrar, I-VIII-II. 

Deu servir a son senyor, per ço que aurà faylit la dobla, II-IV-XI. 

Les actions que ha o alguna part, per ço que miyls sia defès per eyls e ajudat per eyl 
en sa demanda, II-X-II. 

Si algú és pres per força o per paor, e prometra donar alguna cosa a algú, e per ço 
que miyls ho atena, ne darà fermança, II-XII-VI. 

Pot per si meteyx e per son moviment demanar les parts, per ço que veritat ne pusca 
trer e certa sentència pusca donar en lo dit pleyt, III-I-XXXV. 

La vendrà o la alienarà a altre, per ço que·l demanador la perdes, III-III-II. 

Que no faça pou en les mies cases o en les mies honors, per ço que el meu pou que 
faria no sec les venes del pou de mon vey, III-XI-XXIX. 

En Joan deu a n’Arnau C sous, o pus o meyns; en Joan va-sse’n a un seu amich, al 
qual lo dit Arnau deu C sous, per ço que pusca fer compensació ab Arnau; és costum 
que d’altruy deute non pot n’en deu ésser feyta compensacio, IV-XV-III. 

No y deu altres vicis mesclar; per ço que aquel que aurà ensems ab aquels, no pusca 
passar, IV-XXI-XVIII. 

Si’l ne volen; per ço que mils e sens dubte sia seguida la volentat del defunt, VI-IV-
XXXII. 

Deu escriure nomenadament; per ço que si la substitució avia [...] a tort e sens raó, 
VI-V-VI. 

Que la liure al legatari, si vendre-la volen, per ço que volrà ne·n trobaria hom, si la 
cosa volien vendre, 

Si és cosa moble [...] e el posseydor és persona sospitosa, per ço que engan ne frau 
no s·i pusca fer, aquela cosa deu ésser mesa en poder d’un Prohom, VII-I-III. 
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Poden demanar que·n sien separats e departits e triats e assignats, per ço que 
cascun dels creedors, sàpia los béns de son deutor, VII-IX-IV. 

No la vol o no la pot donar, per ço que dret se’n seguesca, VIII-VI-I. 

Creedor qui ven algunes coses [...], per ço que del preu d’aqueles coses a ell sia 
satisfeyt, VIII-VIII-IX. 

La donació aquela no val re; per ço que més val ço que és veritat, VIII-XI-II. 

Si [...] per aventura per ço que hom no s’albir qui l’ha feyt, IX-IV-VII. 

En loch public lo gitara, per ço que aquela infamia venga a les orelles del poble, e 
aquell per lo poble serà cantat, IX-IV-VII. 

Retenir pres en ferres o en altra presó, tro aja cobrat lo sen o sia mort, per ço que 
no do mal ne don a nulla persona ne a coses; e per mal que faça, no deu ésser punit 
l’orat, IX-V-VIII. 

Deuen pendre los fermaments de les dones, per ço que frau ne engan no s·i puxa fer, 
IX-IX-VIII. 

Pot tenir la camisa en torn de les anques e de les cuxes; per ço que hom no li puxa 
veer ses vergoynes o ses natures, IX-XIV-I. 

Sobre aquela apellació pleyt no sia començat, per ço que basta que el pleyt principal 
per les parts sia pleyt començat, IX-XXII-XVII. 

Si [...] per aventura la reebra en sa casa, per ço que·l cel com serà en fuyta, o serà 
furtat o enblat per aquela raó, IX-XXIV-VI. 

Que fos feyta enquisició en les coses esdevenidores amagades, per ço que justícia 
pogués ésser seguida en la dita Ciutat, IX-XXV-I. 

Dóna nòlit o loguer de la sua persona, per ço que hom lo port en son leyn, IX-
XXVII-III. 

Mercaderies que són meses el leyn se baynen per cuberta, o per murada, o per 
arbres, e per cantina, o per timonera, o per embrunal, o per porta, o per metre en loc 
que sia dubtant, o per ço que no sia ben estayn per poc crostam, IX-XXVII-XX. 

Logaran barca o barques per aleviar lo leyn per ço que miyls pusca entrar el Grau, 
XXVII-XXIII. 

Si los mercaders volen tornar les coses aqueles dins el leyn, per ço que vinguen en 
Tortosa mils e pus segures, 

Si és en mija carrera o en meyns de mija carrera de son viatge, per ço que costa, IX-
XXVII-XXXII . 

Que a altre la done ne per altre la prenga, per ço que aja dues parts; car negú no y 
deu aver sinó una part, IX-XXVIII-I. 

Aquel gran Senyor feu en los ulls de Pharao, per ço que per ell la casa d’Israel fos 
salvada, IX-XXX-I. 

 
Per ço com [o con] (causa eficient) 

E per ço con aquel juhiï porta pena de LX sous, I-IV-III. 
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Per ço com hi ha pena de LX sous que auria a pagar, I-VI-XII. 

Per ço con no han lurs fills en lur poder, I-VI-XIII. 
No li cal demanar; per ço con estant en la menor edat, lur dret roman sens 

naframent, I-XII-II. 
Per ço com és semblant que·ls ho ajen feyt per pietat, II-XI-III. 

Mas per ço com de la un la ha cobrada, tots los altres són deliurats, IV-V-I. 

Testimoni ne nuyla altra persona no pot ésser tornat per nuyl hom a batayla, ne a 
ferre calt ne fret, ne aygua calda ne freda; per ço com en Tortosa no ha batayla, ne pot, 
ne deu ésser, IV-XI-XXXI. 

Aquela excepció que posada ha en defeniment de si, per ço con tot demanat, eyl 
posant excepció, és feyt demanador, IV-XI-XXXIV. 

Aquí en la Cort que juren; per ço com és raó que·ls testimonis deuen venir, IV-XI-
XL. 

Deu redre lo deposit al dit Bernat; per ço, con en depòsit no ve nulla compensacio, 
IV-XVII-VIII. 

Aquel qui l’aemprament avia feyt non és tengut, per ço con lo missatge era d’aquel 
qui’l préstec faya, IV-XVIII-XIII. 

Per ço com no·s vol o no pot per mort o altres embargaments que aurà, IV-XXI-
XXIV. 

Deu ésser jutjat per les Costumes que en la Cort se jutgen; per ço com en poder del 
senyor major [...] se deu examinar tot lo feyt, IV-XXVI-VI. 

Per aquels se deu examinar [...], Per ço com aquesta jurisdictió és salva, IV-XXVI-
XIII. 

Ladoncs passaria la donació segons que eyl auria consentit; per ço con en qualque 
manera lo vsufructuari pert los vsusfruyts, IV-XXVI-XXVI. 

Tots los officis són leyals en si meteys e bons. On per ço com per vils persones e 
molts guaayns que per occasió dels officis,  éls fan, IX-X-I. 

Per ço com totes les coses deuen ésser sots senyoria de hom, IX-XXI-I. 

Per ço com los mals feyts no deuen passar sens pena, IX-XXV-I. 

Per ço com pus digna cosa és hom, que nulla cosa que e·l món sia, IX-XXVII-I. 

No·ls aurà dit ne dat a entendre, per ço com par ver, que qui molt promet a atendre, 
IX-XXVII-V. 

Per ço com el senyor del leyn deu guardar e salvar totes les coses qui en son leyn 
són, IX-XXVII-XXVII. 

Lo qual canta Maria ab los fills d’Israel, ab tempes, per ço con lo Senyor deluirà 
aquels, e cobri los egipcians de mar IX-XXX-I. 

 
Per ço car [o cor] (causa eficient)  

E cascú és ne creegut per sa simple paraula, per ço car són jurats, I-III-XIV. 
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Demanaran que eyls d’aquel preu sien pagats, per ço cor éls són primers, jens per 
tot açò, I-III-XV. 

Ne sia menor de XX e V ans, per ço car porie demanar restitució, I-VI-III. 

Nuyl servu no pot son senyor appeylar en juhiï, per ço car entre senyor e servu nulla 
actió no y nayx, II-II-II. 

Fil o fiyla que sia en poder de son pare no·l pot appeylar [...]; per ço car entre pare e 
fiyl, o fiyl e pare, [...] nuyla actió no nayx ne y pot ésser, II-II-III. 

Nuyla raó no val [...] per ço car aquela renunciació és axí com si covinença li avia 
feyta, II-IV-II. 

Ne reebre promessió per si ne per altre que [...] d’aquela cosa agues ne li fos donada 
certa part; per ço car la sua fama se’n poria nafrar, II-VII-III. 

Ne deuen ésser testimonis [...]; per ço car en juhiï Auocat no y deu ésser, II-VII-III. 

Deu espacificar l’engan e dir la cosa en que·l ha enganat, per ço car si’l demanador 
no espacificava l’engan, II-XIII-III. 

La cosa que serà venuda per lo menor, e al menor atressi serà manat e jutjat per 
sentència que eyl que restituesca [...]; per ço car si enganat era, II-XIV-XI. 

Per ço car menor retracta totes coses en que és dampnificat, II-XV-III. 

És tengut e obligat de pagar la pena entre eyls establida, e en aquela és caut; per ço 
car no volc obeir lo manament de l’àrbitre, II-XVI-I. 

Aquela cosa en que serà procurador; per ço car en qualque cas se sia deu jurar la 
part, II-XVIII-XI. 

No pot estar ne deu ésser reebut a demanar ne a defendre, per ço car no ha persona 
d’estar en juhiï, III-I-X. 

Dia que processo se faça en la Ciutat o de fora la Seu de Senta Maria, cort no·s té en 
Tortosa, per ço car los prohòmens van a la processo, III-V-II. 

Les aygües [...] pot cascú a sa pròpria volentat girar que vinguen a caure en la 
carrera, ab que per lo seu o faça, e no per re de negú; per ço car cascú pot fer a sa 
pròpria volentat, ço que·s vol en les carreres, III-X-IV. 

En derreres volentats o per covinences; per ço car finestres ne forats no deu nuyl 
hom fer en prejudici d’altre, III-XI-I. 

No poden usar sens volentat e sens consentiment d’aquel qui les ha feytes, car 
aqueles parets no són ne poden dir que sien mijanes, per ço car aqueles parets són dites 
mijanes que mig per mig són assegudes bastides e construydes el solar d’abdosos los 
veyns, III-XI-XIX. 

Negú no·s pot escusar per la Costum sobirana [...]; per ço car aquest és especial cas, 
III-XI-XXIII. 

Si n’i agues, no ho podia fer per ço car gens non exia e no era colpa sua, III-XI-
XXV. 

Darà don a altre; per ço car eyl en aquests cases no·s pot escusar, III-XII-VIII. 

Que no farà lo don que aurà donat, que per ço car eyl l’aurà venut, [...] és tengut de 
restituït lo don, III-XII-IX. 
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Lo senyor de les besties de mal que facen no són tenguts, [...] per ço car tantost com 
fugen, los senyors d’aqueles perden la senyoria, III-XII-X. 

Aquela cosa no demana, sinó per ço car és sua e mils ne pusca conseguir son dret, 
III-XV-II. 

Per ço car a las vegades molts mals se seguexen e·s sien seguits per jocs, III-XVI-I. 
La dita peynora en altre transportarà, per ço car ell açò fa per frau o per engan, III-

XVI-III. 

E si per aventura aytals pubils o adults presten a negú diners ne altres coses sens 
auctoritat de lurs tutors o lurs curadors, recobrar-les poden: per ço car nuyla obligació 
entr·ells no ha, IV-XXII-VII. 

Si tu demanes que sien revocades o desfeytes, per ço car no valen ne són fermes, IV-
XXIII-I. 

Enans que eyl la prena en faç d’esglea no li en fayen donacio; per ço car tota 
donació que·s faça entre l’espos e la esposa, ans que·l matrimoni sia feyt en faç 
d’esglea, val, V-I-XVII. 

Romanen e són en poder del marit, per ço car eyl és leyal aministrador, V-II-VI. 

Sens mirva de la proprietat [...] dels fills e de les filles; per ço car lo pare és tengut 
[...] de donar e de fer totes lurs necessaries e aliments del seu propri, V-V-IV. 

Són tengudes de fer lurs necessaries; per ço car no han mas lo dot, V-V-V. 

Els béns dels fills qui no són emancipats [...]; per ço car par que lo y aja volgut 
donar, V-V-VI. 

Cové aqueles enfre eyls a encantar, per ço car partir no·s poden, V-V-XI. 

Són e crexen a la muller [...] e no al marit; per ço car lo perill de les catives o les 
serves donades en dot [...] pertayn e és de la muller, e per ço car lo part no és ne pot 
ésser dit fruyt, V-V-XVII. 

Entre·l marit e la muyler no val; per ço car és semblant que fos donacio, V-V-XXIII. 
Los fills o els hereus dels tudors o dels curadors per raó de successió de lur pare per 

ço car ells eren tutors o curadors, no poden ésser tutors ne curadors, V-VI-XX. 
És ferm e estable per tots temps, que no·s pot rompre ni revocar; per zo car és 

costuma [...] que val e és ferm VI-IV-II. 
E aquesta pupilar substitució pot fer lo pare e no la mare, per ço car lo pare ha sos 

fills en poder, VI-IV-XIV. 

Sens tot embarc e contrast; per ço car cascú ha plen poder e plena licència e franca 
de ordenar les sues coses, VI-IV-XXVIII. 

Mas si lo testador lexa camp e no specifica qual, la lexa no val, per ço car seria 
escarn, VI-IX-VIII. 

Ne la un ni l’altre no la pot demanar; per ço car la I la embarga al altre, VI-XI-III. 
Són creeguts per lur plana paraula, per ço car són jurats, VII-II-I. 

Per ço car eyl demana per novella acció, e no per la primera, VII-III-VI. 

Si algú demana a altre C sous per raó de comanda, e per ço car lo demanador açò 
provar no pot, VII-III-VIII. 



 Costums de Tortosa 82 

C sous, per raó de prestec o per altra raó, [...] per ço car eyl no demana per aquela 
raó [...], mas per altra raó novella, VII-III-VIII. 

Deu ésser donada contra lo demanador; per ço car pus favorables són los demanats, 
VII-IV-V. 

Pot renunciar a la appellació, si·s vol, per ço car cascú pot renunciar a son dret, 
VII-VII-XVIII. 

Si eyl ho avia feyt personalment, per ço car ho ha manat o agut per ferm, VIII-I-VII. 

Que jassia ço que·ls seus béns no oblig, per ço car promet a donar lo dot, VIII-V-IX. 
Aquell qui per eyl s’és obligat, no pot fer, per ço car aquell qui fa lo contrayt, VIII-

VI-X. 

Nuyl hom no pot adoptar altre en fill, que sia major de dies que eyl meteyx, per ço 
car adopció deu semblar natura; car gran maraveyla  seria e contra raó que, nuyl fill 
sie major de dies que el pare, VIII-IX-IV. 

Fembra no pot adoptar altre en fiyl ne en fiyla, per ço car fembra fiyl ne fiyla no ha 
en son poder, VIII-IX-IV. 

No·l li pot liurar per ço car lo marit ne·s senyor del dot, VIII-XI-III. 
Li pot demanar d’aytant com aquel preu és per pena, per ço car la cosa que era en 

pleyt e letigiosa li avia venuda, VIII-XI-VII. 

Poden-o fer per accusació o per denunciació, o per inquisició, e no d’altra manera; 
per ço car no pertayn a nuyl hom que prenga venjança d’altre, sinó per les maneres 
sobredites, IX-I-X. 

Si algú és absolt d’alguna actió de crim per sentència de son Jutge, d’aquí enant per 
aquel crim no·l pot nuyl hom accusar, [...] per ço car d’un crim moltes accusaccions no 
deuen ésser feytes, IX-I-IX. 

Servu ne catiu no pot accusar nuyl hom, per ço car no ha persona d’estar en juhiï, 
IX-I-XIII. 

Car Notari és dit servu publich, no que sia servu, mas per ço car serveyx e deu servir 
a tot lo poble, que a eyl vullen aemprar per raó de son offici, IX-IX-I. 

A raó de XXIIII barcelles, per ço car la XXV barcella se dóna per tornes al caffiç, 
IX-XV-XIII. 

E per ço car dret reprova multitut de testimonis, IX-XXV-XII. 

La Senyoria nulla pena per aquests Usatges demanar no pot [...] per ço car la 
Senyoria en Tortosa ne en sos termens [...] no ha ne pot ne deu fer contra algú 
demanda, IX-XXIX-XV. 

 
No per ço meyns de sentit concessiu (= malgrat això)  

E si per aventura lo demanador no volrà pendre lo sagrament e·l jaquira, no per ço 
meyns deu ésser lo demanat per sentència del Jutge absolt, II-XVIII-X. 

No se’n pot appeylar ni en aquest cas no ve appeylació, e no per ço meyns [...] és 
tengut de tot lo mal que farien si cayen, III-XI-XII. 
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No per ço meyns aquel qui lo servu o catiu aurà venut, es tengut de tot aytant de 
don com lo catiu o el servu qui lo don aurà donat o feyt, III-XII-IX. 

La sentència no serà donada sinó sobre la part de la heretat; no per ço meyns 
deuen aver lur part dels fruyts, III-XIII-V. 

Deuen comanar a un Prohom qui per ells tots les tenga; e no per ço meyns cascun 
d’ells n’a ja translat si’l ne vol, III-XIII-VII. 

Però si per aventura algunes coses romanien a partir de la heretat, no per ço meyns 
valgues la partició de ço que partit fos, III-XIII-VIII. 

Ell açò fa per frau o per engan que aquel de qui es la peynora o la y aurà mesa 
no la pusca cobrar, o si la podia cobrar, aurian a aver major trebayl, no per ço 
meyns lo dit prestador deu ésser forçat de retre la peynora, III-XVI-III. 

Lo preu no basta a la suma del deute, no per ço meyns de ço que reman a pagar 
reman acció o demanda al creedor, IV-VI-I. 

Pot pagar lo deute a força d’aquel per qui’l deu, e no per ço meyns lo ver deutor [] 
roman obligat e tengut tro lo deute sia pagat per si o per aquel qui s·i serà obligat, IV-
IX-II. 

Si presents són com los testaments se fan, e no per ço meyns si be·n són testimonis, 
poden ésser marmessors, IV-X-I. 

Si la un de les parts penedir-se’n vol sens volentat del altra, la part que se’n 
penit, com clams sien feyts d’eyla, e pleyt se·n és començat deu pagar LX sous. E no 
per ço meyns la venda és ferma e estable, [...] e la ha per ferma, IV-XXI-II. 

Si per aventura venda o compra se faya, [...] no per ço meyns la venda és ferma, IV-
XXI-IV. 

No per ço meyns tot perill, tot cas d’aventura, e tot reech que y esdevenga, és del 
comprador, IV-XXI-XIV. 

E no per ço meyns pagarà lo loguer d’aytant com les cases aurà tengudes, IV-XXV-
XI. 

Si per tots los tres ans complits aurà cessat del sens a pagar [...] deu perdre la cosa 
que te a sens: e no per ço meyns deu pagar lo sens dels tres ans passats, IV-XXVI-VII. 

Car, jassia ço que els hereus o els legataris partesquen o Entre·lls s’avenguen que 
cascú sàpia la sua part, no per ço meyns lo senyor tot lo seu sens o part ha 
comunament sobre tot justat, IV-XXVI-XV. 

Que s·i retenga fadiga de XXX dies, no per ço meyns és entés que és costuma, IV-
XXVI-XIX. 

No li és hom tengut que se’n fadig en lo senyor per favor del matrimoni, e per ço 
quan més vegades la met hom per més que no val que no fa per meyns, IV-XXVI-
XXVII. 

La muller pot demanar son dot e son escreyx, e no per ço meyns jas sie ço que ella 
deman, V-V-II. 

No per ço meyns, és e roman tudor, V-VI-IV. 
No la pot demanar aquel legatari [...] y no per ço meyns en les altres coses, val lo 

testament, VI-IV-XXVII. 
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Si sentència serà acordada per los Ciutadans, y el Veguer per aventura no y volrà 
ésser [...] no per ço meyns, poden donar e pronunciar la sentència, VII-II-XII. 

E no per ço meyns, lo demanat és tengut e obligat de pagar LX sous, VII-II-XIII. 

Serà condempnat a restituir, e per ço no·s pot appellar, VII-VII-XVI. 

No per ço meyns altres lo poden accusar d’altres crims, IX-I-V. 

La pena són tres dobles meyns de la cosa, ço és, per tres vegades aytant com valrà la 
cosa que li aurà tolta; e no per ço meyns deu emenar e restituir tot l’altre dan, IX-
XXV-X. 

Per aventura (expressant causa incerta o fortuïta; generalment 
introduïda per la conjunció condicional si) 

E si per aventura aquels comuners qui seran elets al comú a levar no volran o no 
poran penyorar, I-I-XVIII. 

E si per aventura aquel qui’s clamarà se serà clamat d’algú, I-III-II. 
E si per aventura lo dit Batle de Muncada açò no volrà fer, I-III-XIII. 

Mas si per aventura un dels creedors, I-III-XV. 

Si algun hom ha molts creedors, e per aventura alguns d’aquels creedors se 
clamaran d’ell, I-III-XVI. 

Si [...] per aventura serà mort, I-III-XVIII. 
E si per aventura algú enpetrarà letres per sos feyts propris [...] deuen ésser 

manades fer per juhiï, I-IV-IX. 

E si per aventura los Ciutadans per alguns feyts de la Ciutat, I-IV-X. 
Mas si per aventura lo deutor serà tant carregat de deutes, I-V-I. 

Si per aventura algú s’obligarà per altre deutor o fermança, e per raó d’aquesta 
obligació [...] aquel per qui’s serà obligat deutor o fermança, deu li refer aqueles 
messions, que per raó d’aquela obligació aurà feytes, I-V-III. 

Mas si per aventura, aquel qui per altre se serà obligat, I-V-III. 

E si per aventura aquel, per manament del Veguer e dels Ciutadans, I-V-XIV. 

E si per aventura lo Veguer en aquestes coses ere negligent, I-V-XIV. 

E si per aventura lo Veguer e’ls Ciutadans eren negligents, I-V-XIV. 

E si per aventura los dits béns eren venguts, I-VI-IX. 

E si per aventura l’an passara, I-VI-X. 

E si per aventura serà l’actor present, I-VI-X. 

E si per aventura contra açò és feyt, la venda ne la alienació no val, I-VII-III. 
E si per aventura s’esdevenia que aquests desus dits a la preso se defenien, I-VIII-I. 

E si per aventura la venia ne la alienava, [...] pot lo’n demanar si·s vol per 
ladronici, I-VIII-II. 

E si per aventura lo dit pleyt era finit [...] james per aquesta error no·s pot retractar, 
I-XII-I. 
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E si per aventura açò faya sens venia, II-II-IV. 

Mas si per aventura lo senyor, II-III-I. 

E si per aventura no aurà fills, II-III-I. 

E si per aventura lo dit sernent ha rebut del senyor re de la soldada, II-IV-X. 

E si per aventura lo servent, II-IV-XI. 

O per aventura morràn el viatge, que deuen aver tot lur loguer, II-IV-XI. 

Atressi, dels corsaris que van a part és entés que ja sia ço que sien malaltes [...] o 
per aventura, pus seran moguts del Grau, per malaltia o per barala morràn, que deuen 
aver lur part entegrament, II-IV-XII. 

Passàs un més o dos o plus que no obrassen per temps de fret o de neu o de pluja o 
per altre cas d’aventura, tota via deu complir XXIV dies faeners en los quals per tot 
cascun dia obre, II-IV-XIX. 

Si per aventura per errada de comte serà promesa alguna cosa, II-VI-II. 
E si per aventura lo dit defenedor, II-IX-III. 
E si per aventura lo dit procurador serà establit, II-IX-V. 

Mas si per aventnra lo pleyt aquel vendrà denant Jutge ordenari, II-XVI-IV. 

Si per aventura alguns dels Arbitres, II-XVI-XI. 

A instancia e a demanda de son aduersari per los Arbitres serà citat per tres 
vegades, II-XVI-I. 

Si per aventura algun hoste [...] y sia vengut per raó de posar aquí, II-XVII-IV. 

Si per aventura per algun li seran lexats en testament, III-I-X. 

E si per aventura a tot lo pleyt li subdelegara, III-I-XXVII. 
Si per aventura s’esdevenia que la un dels Jutges o per malea, o per altra cosa, III-I-

XXXIII. 
Mas si per aventura ell açò no faia per malea, mas serà enbargat per los seus feyts o 

per altruys, III-I-XXXIII. 

E si per aventura aurà Auocat, III-IV-III. 

Si per aventura algú demana la propietat a aquel per qui lo laurador la te, e la 
guaanyarà per sentència o per altra raó, III-IX-VI. 

Si per aventura pert la possessió per alguna raó, pot la demanar, III-IX-VIII. 
Si algun cep, [...] se morrà [...] que n’i meta e n’i plant d’altres; però les feses o els 

morts o arrencats per cas d’aventura són seus, III-IX-XIV. 
Si per aventura algú volrà girar sa estremera o son albeylo, III-X-III. 
Si per aventura aquel qui aurà aquela honor, III-XI-XIII. 

Ell per aventura o son antecessor, III-XI-XIII. 

E si per aventura aquela cequia, III-XI-XIV. 

E si per aventura li era contrastat, lo Veguer [...] deu lá anar, III-XI-XIV. 

S’esdevé per aventura que la font o’1 pou seca e esta en axí, III-XI-XXV. 
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E si per aventura yo aqueles cases davant dites, III-XI-XXVII. 

E si per aventura no y morien, III-XII-II. 

Mas si per aventura dels lochs besties escaparan d’aquela preso, III-XII-X. 

Mas si per aventura scientment la carta li feu, per aquesta actió cobrar no la pot, 
IV-II-VI. 

E si per aventura el, aquela cosa que auria promesa de fer no complia, IV-IV-I. 

E si per aventura lo creedor per sa pròpria auctoritat, IV-VI-I. 

E si per aventura la venda d’aquels béns que seran venuts se serà feyta per pus que 
no és lo deute, IV-VI-I. 

E si per aventura la dona ans que prena marit s’obligarà deutora principal per si o 
per altre a 

Si per aventura fan per aquel en qui poder són, nuyla formetat per si metexa no pot 
aver, IV-X-III. 

Si per aventura en testament o derrera volentat algú fa confessió, IV-X-IV. 
E si per aventura no y volen venir, IV-XI-XXVI. 
Si per aventura no vòlran fer lo testimoni, que·l Veguer per juhiï e per sentència dels 

ciutadans [...] els deu pendre e pujar en la Çuda, e aquí tant tener preses en la Çuda, ço 
és, per tota la Çuda, tro que facen e vullen fer aquel testimoni, IV-XI-XXX. 

Si per aventura ell posá alguna excepció li és negada per l’àctor o demanador der 
principal, ell és tengut de, IV-XI-XXXIV. 

E si per aventura los testimonis no són en la Ciutat, IV-XI-XL. 

E si per aventura són femnes los testimonis e són tals que vagen al forn o al mercat 
per comprar ne per vendre, IV-XI-XL. 

Mas si per cas d’aventura les perdra non és tengut ne obligat en re, IV-XIII-III. 

Feyta la confessió per aventura, ja sia que eyl aja la confessió feyta per fe que la 
cosa li fos liurada, IV-XIV-III. 

E si per aventura la part volia compensar al procurador, IV-XV-V. 
Si doncs no podia mostrar [que] per cas d’aventura la avia perduda, IV-XVII-II. 

Si lo depositari pert les coses que a el són meses en deposit per cas d’aventura, 
tengut de restituir aqueles no és, IV-XVII-V. 

E si per aventura algun demanava a altre alguna vinya o camp, IV-XVII-XV. 

Mas si per cas d’aventura, al qual hom contrastar no pot, IV-XVIII-I. 

Si doncs aquela no és perduda per cas d’aventura, IV-XVIII-III. 
Algun mal li ve per qualque cas d’aventura, IV-XVIII-VII. 
Tot lo perill e el reec e la aventura és del comprador, IV-XXI-XI. 
No sabent lo peril, el reech e la aventura és tot del venedor, IV-XXI-XI. 

Dementre que el és en colp a o en triga d’aquela cosa a liurar, tot lo peril, cas 
d’aventura, e tot lo reech és seu, IV-XXI-XIV. 
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Mas si per aventura les cases per algun d’aquests vicis [...] no sabuts per ell, IV-
XXI-XIX. 

Si per aventura la venedor no sabia la malaltia, IV-XXI-XX. 
Si mare tua, o padrastre, o altra persona vendrà la tua cosa, tu forçat o per aventura 

no sabent, IV-XXI-XXVIII. 
Si per aventura lo catiu aurà los uyls affolats , o serà orb, o aurà los uyls blancs, IV-

XXI-XXIX. 
Si per aventura lo conductor en aqueles cases faya coses que no fossen honestes, IV-

XXV-VI. 

Si per aventura les cases on ell esta cayen o’s cremaven o per aygua o per altre cas 
se destruyen, IV-XXV-VI. 

Si per aventura dins lo temps que logades les aurà les lexa, IV-XXV-VII. 

E si per aventura les cases seran pijorades per colpa del conductor, IV-XXV-VII. 

Empero si per aventura esdeven que vagen los bracers, axí hòmens com femnes, a 
les honors, IV-XXV-X. 

Que ans que·s prenguen a faena a fer plourà, o per tempestat de vent o de fret, o 
d’altre cas d’aventura se n’auran a tornar, lo conductor no·ls és tengut de re a donar, 
IV-XXV-X. 

Si no la vol retenir o per aventura no vol dir si la’s retendra, IV-XXVI-XXIII. 

Deu pendre lo loisme o l’altre per aventura emphiteota per qui la te aquela cosa, 
pus en aquel qui deu aver la fadiga no la vol retenir o no vol dir si la’s retendra o no, 
pus lo temps de la fadiga és passat, IV-XXVI-XXIII. 

E si per aventura Entre·l senyor e son exaric serà pleyt ne demanda, IV-XXVI-
XXXIII. 

E si per aventura lo marit mor enans que la muller, V-I-XIII. 

Mas si per aventura los amics de la dona pare o frares, V-I-XIII. 

E si per aventura mor la muller enans que·l marit, V-I-XIII. 

Mas si per aventura ella no·s volia aturar ab eyls e s’exia del alberc, V-I-XIV. 

Mas si per aventura los béns del marit no abunden als deutes e al dot e al excreyx, 
que eyl deura pagar, que pagats los deutes re no y sobra, no li és hom tengut de fer sos 
obs ne de re a donar per raó de sos obs ne de la siruenta a fer, V-I-XIV. 

Si per aventura algunes coses seran liurades al marit per lo dot, V-I-XVI. 

E si per aventura en temps de nupcies lo marit metra alguna part en les vestedures, 
V-I-XVIII. 

Mas si per aventura lo marit s’obligarà per altre, V-I-XX. 

E si per aventura lo marit farà donació de dot, V-I-XX. 

Per algun cas d’aventura sens colrà d’eyl, V-IV-IV. 

Si per aventura lo dot és donat en coses seents, V-V-XIII. 
Si per aventura auran fills o filles estant lo matrimoni, V-V-XVII. 



 Costums de Tortosa 88 

E si per aventura los pus pruxmes no seran sufficients, V-VI-IX. 

E si per aventura lo adult, curador no aurà o no volrà aver, e per algun, contra eyl, 
serà feyta ne moguda, V-VI-XIII. 

Si alguns, per aventura, de sos fills són catius, V-VI-XXII. 
Si per aventura dos tutors o curadors o pus, V-VII-VI. 
E si per aventura eyls no y volran entrar, VI-I-II. 

Per aventura, si algú d’algun ladre, o d’altra persona, VI-I-VII. 
E si ell per aventura morrà entre la pupil·lar etat, substituesc-li Guillem, VI-IV-

XIV. 

Mas si per aventura li lexa cosa certa per legitima a son fill, VI-IV-XXIV. 
Mas si per aventura, apres que l’enventari aurà començat, VI-VI-VI. 
Si per aventura algú dels ascendents és pres per deute que deja, VI-VIII-II. 

Si per aventura, pus filles naxen d’aqnel preynat, VI-IX-III. 
Que per aventura, si el testador sabes que fos estrayna, no la li lexara, VI-IX-X. 
E si per aventura la fermança donar no volra, VI-IX-XV. 
Mas si per aventura aquela cosa pervenc al legatari, VI-IX-XIX. 
Si lo pare, ab lo fill major de XIIII ans, perexen o moren per naufrag o per ruïna o 

per altre cas d’aventura, VI-XI-II. 

Mas si per aventura dins un an no ve, VII-I-V. 
E si per aventura lo demanat venra dins un an o dins aquests tres, VII-II-V. 

E si per aventura lo demanat en actió real, dins l’an, no apparrà, VII-II-V. 

Si per aventura vendrà a la Cort, VII-VII-XI. 

Si per aventura la sentència serà donada contra ell, VII-VII-XVII. 

E si per aventura los Jutges no auran ple conseyl, VII-VII-XIX. 

Però si per aventura los Jutges no y volran ésser, VII-VII-XIX. 

Restituir les peynores que per cas d’aventura pert, VIII-V-II. 
Si per aventura algú vendrà mul o mula, camp o vinya, o altra honor, VIII-V-IX. 

Si per aventura la dita covinença Entre·lls no és empresa, VIII-V-X. 

E si per aventura entretant se perdien, VIII-V-XIII. 

Si doncs no·s perdien per cas d’aventura, VIII-V-XIII. 

E si per aventura quan aquela paga se fa, VIII-VII-II. 

Si per aventura lo creedor ven o dóna a algú son deute, VIII-VII-VIII. 
Mas si per aventura, si que la age assignada, VIII-VIII-II. 

Si aqueles per aventura en algun temps per pleyt seran vençudes, VIII-VIII-XIII. 
Si per aventura algú fa carta a algú de donació, VIII-XI-II. 
E si per aventura no u t volia fer, IX-I-XIII. 
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E si per aventura, algú los vendrà [...] poden retenir lo preu, IX-IX-VIII. 

Si per aventura algun Corredor, en alguna cosa de son offici, falsia alguna o engan 
farà, IX-X-I. 

Si per aventura algun hom estrayn o privat amenarà moltons, o bocs per vendre aquí 
als carnicers, IX-XVI-III. 

E si per aventura los drapers vendran draps, IX-XVIII-II. 
Si algú per cas d’aventura trobarà tresor en honor estrayna, IX-XX-V. 

Mas per cas d’aventura, deu emenar la cosa simplament aytant com valia, IX-XXV-
IX. 

E si per aventura el denunciador provar no volra, los Jutges per lur offici deuen 
pendre testimonis, IX-XXV-XII. 

E si ells per aventura negligents seran que, IX-XXV-XVIII. 
Si per aventura los Ciutadans [...] amonestaran lo Veguer per tres dies en que Cort 

sia tenguda, IX-XXV-XVIII. 

E si per aventura començada serà la inquisició, IX-XXV-XIX. 
Mas si per aventura algun romanra per malaltia o per mort o per minvament de 

membres que aja perduts o debilitats, o per altra justa raó, IX-XXVII-I. 

E si per aventura lo Comit de la galea o del leyn armat serà en Espayna, IX-XXVII-
I. 

Mas si per aventura lo leyn és tan, 

Mas si per aventura lo mercader s’entremetra, IX-XXVII-XXXI. 

Si lo leyn vendrà en terra per fortuna de temps o per algun cas d’aventura, IX-
XXVII-XXXIII. 

Si per aventura ell no hu volia fer, IX-XXVII-XXXV. 
Si per aventura entre aquels qui aquí són o posen serà contesa o baralla, IX-

XXVIII-II. 
Mas si per aventura algú qui sia de fora aquels lochs sobredits, per sa lengeria o per 

sa follia, o per sa yra, o per sa volentat entrarà en un d’aquests locs, IX-XXVIII-II. 

 
Per tots temps (modernament per tostemps = per sempre mes  o per a sempre) 

E promeseren [...] per tots temps usar d’aqueles costumes per los dits arbitres 
endreçades, Libre primer. 

Qualsque covinences [...] són fermes per tots temps, II-III-II. 
Mas la transactió ha força per tots temps, II-V-I. 
La venda en axí feyta és ferma e estable per tots temps, e no·s pot revocar, IV-XXI-

XXIV. 
No pot donar ne establir a sens ne a parts per tots temps, V-VI-X. 

Estables són e romanen per tots temps, VI-III-IV. 
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És ferm y estable per tots temps, que no·s pot revocar ni desfer, VI-IV-VII. 
És ferm y estable per tots temps ab que no hu faça en prejudici d’altri, VI-IV-XI. 
És ferm per tots temps, VI-IV-XXVI. 
És ferm per tots temps, VIII-V-X. 
És ferma per tots temps, VIII-VIII-X. 

És ferma per tots temps, VIII-VIII-X. 

Deuen ésser privats e gitats del offici de la escrivania, per tots temps, sens tot remey 
y esperança, que james no y tornen ne y pusquen tornar, IX-IX-X. 

Deu ésser privat e gitat per tots temps d’aquel offici, que no vs ne james no pusca 
usar; la qual accusació pot fer tot hom del poble, IX-X-I. 

Si fer no hu volen, per tots temps deuen ésser privats e gitats del offici de Corredura, 
IX-X-III. 

Deuen ésser privats e gitats del offici per tots temps, IX-X-VI. 
Que sia gitat de la Ciutat e de tots sos termens, per tots temps, IX-XXVIII-III. 
Ages maledictió per tots temps, IX-XXX-I. 

 
Per raó de (causa) 

Lo Veguer pot pendre tot hom de qui hom se clam per raó de malefici per sa pròpria 
auctoritat, I-I-XI. 

Pus qu’el menaçat couinentment aje fermat que estara a dret en poder de la Cort o 
en poder del Bisbe, si ell ne devie conexer per raó de la cosa de qu’el menaçador se 
clamarie d’ell o per rao de la persona del dit menacat, I-V-XIV. 

Senyoria de Tortosa no pot destreyner ne forçar los dits catius o servus que facen re 
per ells, dementre que re degen al senyor per raó de la franquea que·ls dóna, II-III-II. 

Si alguna quantitat de diners [...] serà degut a algú per raó de vendes, IV-XV-II. 
Totes demandes que per raó de la exarequia veyla sien mogudes, IV-XXVI-XXXIII. 

Dementre ella no és pagada, tota via te e posseeyx ella tots los béns per raó de sa 
obligació que re non pot hom vendre, V-I-XV. 

La dita sentència fo donada per raó de falses testimonis, VII-V-I. 

La dita sentència fo donada per raó de falses testimonis, VII-V-I. 

La sentència no seria donada per raó de falses testimonis, VII-V-I. 

Poden fer demanda contra lo legatari, per raó d’aqueles coses, VI-VI-IV. 
No és tengut de respondre a nuyl hom qui per raó d’aquela tutela [...] se clam d’eyl, 

VI-VI-VIII. 
Ne a Jutges ne a altres, per raó d’ells, VII-II-VI. 
És entés que si algunes messions eyl fa en aqueles peynores o per raó d’aqueles, ne 

per raó dels fruyts, VIII-V-XVI. 
No·s exira de la terra per raó d’abitar en altre loch, VIII-VI-III. 
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Pertaynen al deutor principal per raó de privilegi de sa persona, VIII-VI-X. 

Que a ell ne sia conservat son dret, que no faça per raó del menor, qui·s pot 
deffendre per son privilegi, VIII-VI-X. 

Totes les despeses que faça el pleyt o per raó del pleyt covinents, e axí per la evictió 
com per les despeses, són obligats tots los béns del venedor al comprador, VIII-VIII-
III. 

Ne contra la fermança, per raó de evictió ne per raó de les despeses, VIII-VIII-IV. 
De nulla força que per raó de la cosa comprada li sia feyta, VIII-VIII-VI. 
Si pleyt serà contra lo Notari; per raó de son offici, IX-IX-XI. 
Deuen servir a tot hom qui per raó d’aquel offici los aja obs ne mester, IX-X-I. 

Per raó de la Composició de Fliyx, IX-XIV-II. 

Per raó de leuda d’algunes mercaderies, IX-XIX-I. 

Aportar a sentència per raó de la justicia, IX-XXIV-I. 

El senyor del leyn ne els perçoners per raó del leyn non són tenguts ne obligats de re 
a metre, IX-XXVII-XXII. 

Que no pac sa part per raó de quintarades, IX-XXVII-XXII. 

Compta hom les aneries, per raó de quintarades, IX-XXVII-XXII. 

Totes les averies que faran per les mercaderies per raó d’aquel aleujar, deu lo 
senyor del leyn pagar, XXVII-XXIII. 

Si el leyn roman del viatge per raó d’aquel aver, XXVII-XXIII. 

Si no u fa e prenen dampnatge per raó del loc IX-XXVII-XXVIII. 
Per raó de millers d’aytant com ne trobarà n’en estorçran, IX-XXVII-XXXI. 

Aqueles que·s vendran e·s restauraran lá on faran cap per raó de descarregar, IX-
XXVII-XXXII . 

Mas com lo leyn serà lá on aurà feyt cap per raó de descarregar, IX-XXVII-XLII. 
Ço qu’en daran per trobar, de ço que romandra, deu aver nolit, per raó de millers, 

IX-XXVII-XXXI. 

 
Per raó de (finalitat)  

Totes les escriptures que per la Cort o per raó de la Cort se façen, I-IV-I. 

Les escriptures de la Cort o que per raó de la Cort sien, I-IV-II. 

El be e lealment se men en son offici, e per raó de son offici que no prenga null 
servey, I-IV-II. 

Tenra secret de tot ço que per la Cort ne per raó de son offici se faça, I-IV-II. 

Que pusca hom agreviar per raó del poder o del offici que te per qualque raó, II-X-I. 

Qui [...] payla o espines hi posarà per raó de cremar, III-XII-VIII. 

Qualque cosa és pagada per raó de testament, IV-II-V. 
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E son senyor no’l deu ne pot tenir en major presó, sinó axí com dabans faya, com 
era sarray, ne en re no li deu esser pijorada sa condicio con que mellorada per raó del 
crestianismc, ja sia ço que mal grat de son senyor se sia batejat, I-X-I. 

Aylo meteyx s’és en leyn o en barca, per raó del nolit, e per lo dit loguer, IV-VI-IX. 

En aquela peynora o per raó d’aquels fruyts aurà feytes, o per raó de la peynora, 
IV-XIII-I. 

Si algunes messions avia feytes lo procurador per lo pleyt o per raó del pleyt, IV-
XIX-II. 

Mas lo marit fa tots los fruyts seus per raó de la carga del matrimoni, V-V-X. 

No li pot ésser contrastat per excepció, que·l demanat pos per raó de l’altra 
demanda, VII-III-VI. 

Lo senyor pot cobrar [...] d’aquel qui per raó de furt lo y celarà, VI-I-IX. 
Deuen ésser trebaylats per eyl, ni contra eyls no pot fer demanda ni moure per raó 

dels béns remanents, VI-IV-XXIII. 

 
Per raó (allò que justifica, que explica) 

A ells sien pervengudes per compra o per altra raó, I-I-XX. 

Los presoners qui seran preses en la Çuda per qualque raó, deu devallar lo Veguer 
tots dies que Cort se tenga per lo Veguer e per los Prohòmens per menar e enantar lo 
pleyt, I-III-VII. 

Ne vos ho porets aver per nenguna raó, I-III-XVII. 

Per alguna certa raó diu que·l ha en sospita, I-V-XIV. 

Pot anar contra los posseydors qui d’aquels auran béns, o per do o per compra o per 
altra raó, I-VI-VI. 

Deuran venir per qualque raó, I-VI-IX. 

Null temps per aquesta raó serà moguda, I-VI-IX. 

Per null titol ne per nulla raó aver no·l poden, I-IX-I. 

Mentre que·l pleyt principal dura, o appeylació, per nulla raó nuna cosa no y és ne y 
deu ésser ennouada, I-XIII-IV. 

Mas si per altra raó los volia appeylar en juhiï, II-II-IV. 
Que tots lurs béns se venen per aquela raó, II-VIII-III. 
Lo volrà reconuenir per raó d’aquel per qui ell demana, II-IX-VI. 

Si algun hom o alguna dona, per malicia o per altra raó no poden, II-IX-XI. 

No deuen mostrar per alguna raó menaces, II-IX-XVI. 
Si hu fa per raó e per enteniment que lo y do, II-XI-IV. 

Mas si no hu fa per raó e ab enteniment, II-XI-IV. 

Actió ne demanda contra eyls per aquela raó no ha ui pot aver, II-XI-VI. 
No·s pot defendre per alguna raó, II-XI-XI. 
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Actió que contra eyls per aquesta raó se puxa posar no val, II-XII-VI. 
És tengut [...] de restituyr al creedor per l’engan e per lo fals consell, tot ço que per 

aquela raó lo creedor aurà prestat, II-XIII-II. 
E si neguna cosa per aquesta raó lo menor del altre presa avia, II-XV-III. 

Ni contra eyl per aquela raó no se’n pot fer demanda, II-XVII-II. 

Si alguna cosa hi pert per ladronici o per altra raó, II-XVII-IV. 

Negú que per raó justa e posada en Dret ne pora hom gitar, [...] e re que per eyls sia 
enantat ne sentenciat no val, III-I-IX. 

Béns que li sien lexats o donats, o venguts per alguna altra raó, III-I-XII. 
Si algú pren per sa pròpria auctoritat casa o cases d’altre que aja per successió o 

per altra raó, III-IX-VII. 
Tota paret que és entre les cases de dos veyns [...] per natural raó és comuna. III-XI-

IX. 
Si doncs ab eyl no·s n’avé per compra o per altra raó, III-XI-XIII. 

Si doncs no se’n posa o no·s n’avé per compra o per altra raó ab lo senyor de la 
honor o de la garriga, III-XI-XIII. 

Per aquel testament o per raó d’ell pot ésser demanat e recobrat per lo demanador 
[...] o per son hereu, IV-II-V. 

Tot hom que s’oblic a senyor per qualque contrayt, o per qualque raó, IV-VI-IV. 
Jassia ço que ell aquest prestec per aquesta raó, IV-VIII-VI. 

Si algú per diners o per qualque altra raó, IV-XI-XXIII. 
Peynores que per raó d’aquel deute li seran meses, IV-XIII-II. 

No li pot ésser feyt per aquesta excepció, ne per altra raó ne excepcio, IV-XIV-I. 

Li deurà per alguna raó alguna quantitat d’aver, IV-XV-II. 

No pot ne deu retenir les cartes per aquela raó, IV-XVI-I. 

Per qualque raó qu’en sia senyor, IV-XXI-XIII. 
La un contra l’altre per aquela raó o d’aytal venda o compra no ha actió ne 

demanda, IV-XXI-XXIV. 

No·s pot renocar ne desfer per ela, ne per raó d’eyla, IV-XXII-I. 

Que eyl n’agues re per entrada ne per altra raó, IV-XXVI-I. 

Ne les honors no·ls poden ésser emparades per aquel qui part hi pren per raó 
d’exarequia, IV-XXVI-XXXIII. 

Per aquesta raó li són donades que eyl les pusca usar a sa volentat, V-I-VI. 

Allo meteyx s’és si’l matrimoni se parteyx per qualque raó, V-I-IX. 

Solt empero lo matrimoni per mort o per altra raó, V-I-XX. 

Auran mig per mig, can lo matrimoni sia solt entr·eyls per mort o per altra raó, V-I-
XX. 

Solt empero lo matrimoni sobredit per mort o per altra raó, V-I-XX. 
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Muyler que sens sentència d’Esglea se parteyx de son marit per raó que sia aültra o 
fornicadriu, 

Per justa e honesta raó, V-IV-IV. 

Tot ço que eyls auran per successió de lur mare o per altra raó, V-V-IV. 

Tots los meloraments que per eyl o per raó d’eyl hi seran feyts, V-V-XV. 
Si per colpa o per negligencia d’ell se perden o’s destroexen, per aquesta raó, V-V-

XXII. 

La furta dels servus o dels catius, per qual raó se sia, VI-I-I. 

Mas si per sa art o per lexa o per sa sciencia, o per donacions que li sien feytes, o 
per neguna altra raó, VI-II-I. 

Per testament o derrera volentat o per qualque altra raó, VI-II-II. 
E per aquesta raó, VI-IV-XIV. 

Tot aylo que per raó d’aqueles aurà donat ni pagat, VI-V-VI. 

Per aquesta raó, que millor e primera és la: condido, VI-VI-IV. 

Com a logador o guarda, o per qualque us plàcia altra raó justa, VI-VII-I. 

Que per aquesta raó no poden ésser deseretats los fills, VI-VIII-II. 

Ladoncs no·l pot deseretar per aquela raó, VI-VIII-II. 

Si per donació com per testament o altra raó, VII-I-IX. 

La qual diu a si pertàyner per alguna raó certa, VII-III-VI. 
Per altra raó deu ésser oït, VII-III-VI. 

Aquela cosa metexa, e per aquela raó metexa, VII-III-VII. 

Los Jutges han poder d’alongar la interloqutòria per raó, VII-VII-XIX. 

Si algú per sentència [...] o per lexes o legats o per altra raó, VII-IX-III. 
En apres per alguna raó, VII-X-III. 

Tots los seus béns són obligats per qualque raó, VIII-V-IV. 

Se pot hom clamar del dit venedor per aquesta raó, VIII-VIII-III. 

Aquela cosa volrà cobrar per qualque raó, VIII-VIII-XV. 
Vençuda e guaaynada per alguna raó, VIII-VIII-XVI. 

Pot desaffillar al fill o filla adoptiu, per justa raó, VIII-IX-I. 

Alguna persona que sia presa per sos enemics, e per qualque raó serà exida, VIII-X-
III. 

Segons la meyns valença del drap comprat per la raó sobredita, IX-XVIII-I. 

Qui feyt l’aurà no·l avia feyt en deffensió de si o per altra justa raó, IX-XXVI-I. 

Si doncs no·l matava per deffeniment de son cors o per altra raó justa, IX-XXVI-II. 
Per aquesta raó, con lo senyor del leyn qui molta fadiga e gran trebayl e gran don 

aurà sofert, IX-XXVII-VI. 
Pot retenir tantes de les mercaderies per aquela raó, per sa pròpria auctoritat, 
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Deu aver ni pendre, ni levar de les parts per trebayl de sa persona ni per altra raó, 
IX-XXVII-XLII. 

 

Per colpa  
E si·s pert ne si·s afoyla per son feyt o per sa colpa d’eyl [...] deu restituir lo preu, II-

XVII-I. 

Si·s pert, o per colpa d’eyls o de lurs missatges se destroeyx e·s afoyla, II-XVII-IV. 

Don que és donat per injuria o per colpa en qualque cosa, deu ésser restituyt [...] per 
lo malfeytor, III-XII-IV. 

És escusat de colpa qui per força que altri li faça, o per força deuent fa don a altre, 
III-XII-VII. 

Per colpa ne per mal ne per eujuria que el marit faça, IV-VII-VII. 
E si la cosa per colpa del credor era pejorada, IV-XIII-I. 

Mas si per colpa sua les coses desus dites eren perdudes o afollades, IV-XVII-IV. 
Que per colpa o negligencia sua no és mort, IV-XVIII-IV. 

Mas si per colpa o negligencia sua mor, IV-XVIII-IV. 

Per colpa o negligencia són afollades o pijorades, IV-XVIII-IX. 
Si bestiar pereyx per colpa de malaltia, IV-XXI-XIX. 

La bestia aquel dia o dies vagarà per colpa del conductor, IV-XXV-VIII. 

Açò entenem en colpa, pus no roman per lo logador e roman per lo conductor, IV-
XXV-VIII. 

E per colpa d’eyl s’afolen, IV-XXV-XV. 

Los pot peynorar e retenir, per satisfactió de son sens, e per lo pyjorament o el dan 
donat per colpa d’eyl en la proprietat, IV-XXVI-VIII. 

Si les dites coses se són pejorades per colpa o per negligencia del marit, V-I-VII. 

Aquela part partida, per colpa ne per negligencia del marit no·s deu pejorar ne 
destruir, V-V-XI. 

Matrimoni que per colpa o per engan del marit se partesca per sentència, V-V-XII. 
Si doncs no roman per colpa del Jutge que no·l pusca hom aver, VII-III-V. 

És tengut si per engan seu o per colpa o per mala guarda, se perden, VIII-V-II. 

Aguda raó que·l marit no freytur o en ço que per sa mala aministració o per sa colpa 
de mal usar o de gastar auria perdut, V-V-VIII. 

 

Per ço 

On per ço, si s’esdevé que ella ensems ab lo marit fa nuyl contrayt de compres, V-I-
VIII. 
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E que les persones, per ço [allò] que ell provarà contra elles, pusquen ésser gitades 
d’aquel testimoni, car si les raons o ço que ell posarà contra les persones dels 
testimonis, IV-XI-V. 

Nuyl hom no·ls ne pot ne deu levar, ne ells ne lurs coses, tro lo mercat és tengut e 
passat, per ço quan en lo mercat nuyl hom no ha loch sabut ne cert, IV-XXIV-II. 

Salvant tota hora son trebayl. Per ço can en Tortosa ne en sos térmens nàufrag no 
ha, per que senyor ne altre ne pusca ne deja ren aver ne demanar ne pendre, IX-VII-I. 

E açò és entés que tot hom, qui en sa honor ha ni aurà basses o cequies que no 
exaguen, e s·i podrexen les aygües, e per ço l’aer ne·s pejor, e la Ciutat meyns sana, IX-
XXI-VIII. 

Per sa pròpria volentat, e per ço, quan lo feyt axí és, IX-XXV-XII. 

On per ço, com trista cosa és e leja, IX-XXV-XX. 

Pot lo menar o liurar a aquel o a altre per ço que li deu, IX-XXVII-I. 

Se deuen pagar per quintarades. Per ço les averies se deuen pagar en axí per lo 
perill, IX-XXVII-XXIII 

 
Car (causa eficient) 

Tinguen-los ells, o altres per ells, exceptades cavalleries antigues, car d’aquelles no 
són tenguts de pagar en comú, I-I-XIX. 

Mirvar de franquea, [...] no la poden la [...], car si ho fayen, no val res, I-I-XXII. 

Car tots dies que feriats no sien, se deu tenir Cort, I-III-VII. 

Car si’l Veguer no li ha manat, I-III-XI. 

Car de II sous o de II sous en jos, lo Sayg de la Cort pot fer dret, I-III-XI. 

Ço que dret és fermat per tres citacions; e [...] ho fa per manament del Veguer. Car 
la quarta citació és peremptòria e fas per juhiï dels ciutadans qui [...] hi seran elets per 
lo Veguer, I-III-XIV. 

Car nos lo citam la quarta citació e peremptòria, I-III-XIV. 

Si donchs ell testament no hauia feyt, car si hom troba que testament aja feyt, I-III-XVIII. 

Tot dia que pos sa demanda [...]; car si lo demanador no posarà son libell, I-IV-III. 

Si’n volran translat o no, car si’n volen translat, I-IV-VI. 

Menció d’altres mazmodines no ere feyta, car tota hora que hom nomena ne parla de 
mazmodina, s’enten de contrafeyta, I-IV-VIII. 

En manera que·l pleyt sia començat per reposta del demanat, que atorc o nec la demanda; 
car de nuyla demanda de pleyt civil [...] per clams ne per demandes que sien feytes, I-V-II. 

Aquels per qui aquels se seran obligats [...] deuen pagar aquel logre, [...], car la dita 
Cort nuyles vsures ne nuyl logre no jutge ne destreyn a pagar, I-V-III. 

E açò és entés del primer manament qui li sie feyt per clams d’algú; car de tots altres 
manaments, I-V-V. 

Pot demanar e aver la justicia damunt dita, [...] car lo Veguer no ha demanda en 
aquest cas de demanar justicia, sinó de ço que roman a pagar, I-V-V. 
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Car si per aventura moltés persones faran demanda [...], per soficient que sia, I-V-
VIII. 

Tots los bans [...] e·s deuen fer per lo Batle del Temple [...] e per los Ciutadans; car 
si tots ensems no s’acorden, I-V-IX. 

E’ls Corredors deuen ho axí cridar per tota la Ciutat; car si axí no ho crida no val 
re, I-V-XI. 

Axí como és costum, car aquests axí feyts no·ls cal cridar, I-V-XI. 
E tot açò se deu fer e determenar per juhiï e per sentència dels Ciutadans e del 

Veguer. Car la Senyoria aquestes coses ne altres que d’altre sien, no poden aver, I-VI-
IX. 

Car la Senyoria quan pren aytals béns per sa pròpria auctoritat, I-VI-IX. 

Car en tal cosa com aquesta, no ferma hom sobre béns, ne ab sagrament, I-VI-X. 

Car apres del pleyt començat, si és clar al Jutge o per confessió de la part o per 
testimonis o per cartes, pot hi donar sentència, I-VI-X. 

Car de coltell treyt e de tot feyt criminal, I-VI-XI. 

Car ladonchs no són tengudes de satisdar, I-VI-XIII. 

Car apres pleyt còmençat null anadiment ni miruament, [...] no·s deu ne y pot ésser 
feyt, I-VII-II. 

Car nulla altra vestedura que sia sobirana sobre totes les altres no deuen portar, I-
IX-III. 

No li darà franquea ab carta o meyns de carta, car ladoncs és entés que és franc, I-
XI-III. 

Car en cascú d’aquests casos deu ésser destret de mostrar elles en juhiï, II-I-I. 
No serà autenticat per la Cort, car ladoncs val aytant com la carta origenal, II-I-III. 
Car lo translat dels origenals qui és en les actes, II-I-III. 

Car les obres del liberts són enteses en dues coses; en fer e en no fer, II-II-I. 

Car si són absents o presents e no ha.n de que pagar, II-IV-XIV. 

D’aliments esdevenidors, car dels passats ben se pot fer, II-V-VI. 

E dèu ésser catolich, no vedat, ne apostata, ni heretge, ne infamis, Car aytals 
persones no poden auocar, II-VII-III. 

Car aquels no y són oyts sinó en lurs feyts propris, o per lurs Esgleyes, o per lurs 
Monestirs, e per auctoritat de lur Maior, II-VII-IV. 

Ço que sia coniuncta persona d’aquel per qui vol demanar, car nuyla persona, per 
coniuncta que sia, no és reebuda sens una d’aquestes dues, II-IX-I. 

Car ladoncs, pot lo ver senyor revocar lo procurador, II-IX-IV. 

Car si en Tortosa o en sos termens és, II-IX-V. 

Car fembra no pot ne deu ésser procuradora, sinó per son pare o per sa mare, si 
altres persones aquels no han qui per ells demanen o defenen, II-IX-VIII. 

Car ans del pleyt començat és dit que la cosa és entegra, II-IX-XIII. 
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Car si pleyt hi avia començat, II-IX-XIII. 

Car ladoncs quan són tutors o tutrius o curadors, II-XI-III. 

Sien profitoses a son pare; car si no hu eren, actió ne demanda no pot fer, II-XI-IV. 

Fa protestació que les volrà cobrar, car ladoncs ha actió e pot demanar aqueles 
coses, II-XI-VI. 

Ho deu retre al senyor dels dits negocis, car axí com aquel qui fa los negocis ha 
obligat lo senyor, e ha actió contra eyl de ço que més hi ha, II-XI-VIII. 

Si per aventura te cartes de sa alforria, II-XII-II. 

Car eu lo primer cas és tengut a restituyr, II-XIV-X. 
Aqueles coses en que·s comprometeren, per aquesta raó, car a femna no pot ésser 

Jutge, II-XVI-II. 
Si doncs no és dia feriat; car re que en dia feriat se faça en Cort ni de fora Cort re 

no val, II-XVI-V. 
Per tots ensems deuen ésser presents al pronunciar de la sentència, car si tots no són 

presents, la sentència que y fos danada no val, II-XVI-IX. 

Que valgues la sentència, car ladoncs val, II-XVI-IX. 

Si doncs lo Jutge o els Jutges per eyl elets justa e raonable escusa no han, car si 
justa escusa han, no deuen ésser Jutges, II-XVI-XI. 

Corriment d’enemichs que aquí venguessen correr, car [...] pus eyls no y poguessen 
contrastar, non són tenguts, II-XVII-I. 

No és dit hostaler; car aquel és dit hostaler qui axí be albergue no privats com 
privats, e per diners qu’en espera a aver, II-XVII-VIII. 

No li val sinó aytant com la sua part és, car ell no deliura los altres, II-XVIII-VII. 
Nuyl hom no és punit per sagrament fals, ni per perjuri, car aquela pena a Deu se 

guarda, II-XVIII-IX. 
Aquels qui juren a la Senyoria per algun feyt, car aquests aytals deuen ésser punits, 

II-XVIII-IX. 
Lo demanat no és tengut que d’aquí enant per aquela demanda faça sagrament, car 

basta-li pus se leva, el volc fer, II-XVIII-X. 

Sie citat a sa casa per lo Saig, lo qual sobre açò sia creegut car és jurat, III-I-I. 
No·s pot appeylar, [...]; car la absencia del contumaç compleyx la presencia de Deu, 

III-I-II. 
Se deu escriure el Libre de la Cort, car si escrit no era, no val re, III-I-III. 

Car en aquests dos cases pot e deu estar en juhiï, e demanar o defendre sa franquea, 
e és ferm ço que fa, III-I-X. 

Car depus pleyt és començat no·s poden posar, III-I-XX. 
Car depus eyl enant [...] pronuncie re, per paciència de les pars [...], d’aquí enant 

no·l poden ne deuen recusar, si noueylament no sabia cosa per que recusar la pogues, 
III-I-XXII. 
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Si algun hom estrayn a clams d’altre serà appeylat o citat per lo Veguer o per son 
Sayg deu venir denant lo Veguer, [...]; car en algúns cases certs és hom tengut de 
pledejar denant e en poder d’altruy Jutge, ço és saber per raó de contrayt si’l ha feyt en 
aquest loc o per raó de malefici que faça en aquest loch, III-I-XXVIII. 

Si és hom que vage vagant per lo segle que no li sàpia hom cert loch on estia [...]; 
car en tot altre cas hom estrayn fa dret, III-I-XXVIII. 

Cové que sien abdosos los Jutges, car si tots no y eren no valrien re, III-I-XXXVI. 
Qui aja breu malaltia no és tengut de venir a Cort tro sia guarit, car si longa 

malaltia avia, deu hi trametre procurador, III-IV-IV. 
Li seran jutjats per sentència; car aquesta natura és de petitione hereditatis, III-VII-

V. 
Li serà jutjat que reta la cosa aquela; car en la sentència, quan se dóna, s’entenen 

tots aquels fruyts, III-VIII-III. 
Porien ésser reebuts, car per contestació de pleyt d’aquí enant és feyt, III-VIII-IV. 
Comença lo pleyt per citació [...]; car lo temps que durant lo pleyt passa, no ajuda en 

re a la prescripció, III-VIII-VI. 
Ha anar tro a XXX ans d’aquel dia enant, car la prescripció és rota a la primera, 

III-VIII-VI. 

Les despeses necessaries que seran feytes en aquel camp. Car en tres maneres són 
dites despeses, ço és a saber; necessaries e útils e volentaries, III-IX-I. 

Deu la retre e restituir en aquela valor que era quan la reebe, car si pejorada la y 
retia és tengut al senyor de restituir aquel pejorament e de refer, III-IX-III. 

Mondar se deuen [...] les clavegueres i car per les legees solen venir moltes vegades 
pestilències, III-X-II 

No val nuyl temps per lonc ne per gran que sia que hic do prescripció, car no és cosa 
covinent que nuyl hom per aytals forats ne finestres vege les privades de son vey, III-XI-
II. 

Aylo meteyx s’és si algú fa versar aygües de son alberc o de son terrat en plaça 
d’altre, o y obra portal e y faça portes, ja sia ço que per Jonc temps açò vs ne faça, no y 
ha ne y pot aver possessió, ne la’n guaayna, ne nulla servitut. Car cervitut en nul lloc 
no és, si doncs establida no y és, axí com desus és dit, III-XI-V. 

Edificar no y pot ne y deu fer re; car en cosa comuna a força del company o l’altre 
edificar no y pot, III-XI-VI. 

Que sens aquel adob o reparament no·s pogues sofrir, car ladonchs en aquest cas hi 
lleu metre sa part, III-XI-IX. 

Altre ne venga don; car si ell [...] aquí obrava sobre aqueles parets, auria a refer e a 
restituir tot lo dan e el mal al altre, III-XI-X. 

Non pert possessió ne en re no·s minva son dret, per lo temps d’aquel sacament 
d’aquela aygua; car ja fos ço que ell pendre ne regar volgues, III-XI-XXV. 

Car la venda aquela o la alienació pot e és presunció que per engan la ha feyta, III-
XII-IX. 

Car ladoncs auria la sua part a tornar en comú, III-XIII-III. 
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Car si no la y volia tornar, no li deu hom donar, III-XIII-III. 

Car ladoncs ne són tenguts per lur part, III-XIII-VI. 
Car negú, absent l’altre ne per sa pròpria volentat, III-XIII-XV, III-XIII-XIV. 
Car si no la ha, deu jurar sobre IIII Euangelis que no la ha, ne sap on s’és, ne ha 

feyt ne machinat per que no la aja, IV-V-III. 

Que no aja jurada la carta; car ladoncs [...] se pot escusar, IV-VI-X. 

Tro que ella o son marit sien morts, car ladoncs lo creedor pot cobrar d’ella, IV-VI-
X. 

Requeren e demanen presencia de les parts; car en aquestes estipulacions o 
covinences, si les parts no són presents, re que s·i prometa no val re, IV-IX-IV. 

Que sia donada necessitat de provar al defenedor; car natural cosa és, IV-X-II. 
Si donchs ell ab sa pròpria ma no la avia feyta; car ladoncs val, IV-X-III. 

Jurava que aquel deute o aquela comanda no era plus, car ladoncs si jurava auràs’a 
seguir la volentat del testador, IV-X-IV. 

Car Dret ne Raó no vol que hom prou ço que aylo provat no valgues re, IV-XI-V. 

Deuen los demanar sobre aquel feyt en que seran treyts per testimonis, e no 
sobr·altre; car si lo testimoni diu si, IV-XI-VI. 

Ne sentència per aquel tan solament no pot ésser donada, [...] car ladoncs ab 
sagrament de la part, [...] val lo dit del testimoni, IV-XI-XI. 

Car ladoncs val lur testimoni, IV-XI-XV. 

Sinó tan solament per aquels Jutges [...] car aquels deuen reebre tots los testimonis, 
IV-XI-XXI. 

No y venia, car ladoncs sobre aquel noueyl en la appeylació se poden dar testimonis, 
IV-XI-XXXII. 

Car ladoncs no li’n és tengut de refer e de restituir, IV-XIII-II. 

És tengut de refer e de restituir aqueles peynores; car lo creedor és tengut aqueles 
peynores de guardar, IV-XIII-III. 

La Cort no pot ne deu forçar lo deutor, si no d’aytan solament a pagar e a retre, com 
lo ver cabal és; car sobre les usures [...] los Jutges sentència no y poden ne y deuen 
donar, IV-XVI-I. 

Car ladoncs ne·s tengut e obligat, IV-XVII-IV. 

Deu hom guardar los manaments que feyts li són; car si oltra lo manament fa, al 
senyor no nou re, IV-XIX-III. 

No és d’aquel qui no·l ha començat, car aquel qui no·l ha començat, IV-XIX-X. 
Car ladoncs aytan ben és procurador aquel qui no comença lo pleyt com aquel qui’l 

comença, IV-XIX-X. 

Car la un compaynó no és tengut al altre, IV-XX-V. 
Car si lo venedor era en colpa o en triga d’aquela cosa a liurar al comprador, IV-

XXI-XIV. 



 Joan S. Beltran i Cavaller 101

Car d’aquí enant no val ni·s pot posar, IV-XXI-XX. 

Li deu ésser donat, deliurat e refeyt per lo venedor, sens tot contrast; car atressi lo 
dan, si s·i esdevenia, és a perill del comprador, pus la compra ha feyta, IV-XXI-XXVI. 

Però si diners n’ixen d’entrada o per altra raó, deuen-se’n posar ab lo ver senyor 
del loysme; car si ab lo ver senyor no se n’alien d’aquel loysme, IV-XXVI-I. 

Car si dins los tres ans lo enphiteota aporta e paga, IV-XXVI-VII. 

E l’emphiteota d’aquet sens non deu gens pendre [...], pus l’aurà consignat ni posat 
en la Taula, car si hu faya no val re la proferta [...], pus eyl ne pren en n’usa, e val 
aytant com si posada ne assignada no la avia, IV-XXVI-VII. 

Non pot ne deu retenir loisme ne fermament, car per lo fermament que eyl fa, IV-
XXVI-XIX. 

Però totes les covinences que són entre·ls senyors e·ls emphiteots deuen ésser en les 
cartes de les donacions, car quals que covinences són empreses o feytes, IV-XXVI-
XIX. 

Deuen ésser observades e tengudes per eyls que no·s poden ne deuen revocar; car 
aquest contrayt és d’aytal natura que·s deu fer ab cartes publiques, IV-XXVI-XIX. 

Lo y dóna sens fadiga e sens fermament e sens loïsme, car ladoncs no y ha fadiga, 
IV-XXVI-XIX. 

E’ls deu perdre aquel qui per eyl ho te o ho deu tenir, car en açò no ha nuyl, IV-
XXVI-XXVI. 

Tro ha fermada la carta de la venda, car, pus fermada ha la carta, IV-XXVI-
XXVIII. 

És entés en les fembres vergens, e no en les viudes; car en les viudes no és lo marit 
tengut de fer excreyx a la muller ne la muller al marit, V-I-I. 

Car ladoncs en aytant com aquel pejorament serà, V-I-III. 

Si doncs aqueles coses no s’eren pejorades per colpa o per negligencia del marit, car 
ladoncs per aquel pejorament e per l’escreyx són e romanen tots los béns del marit 
obligats a la muller, V-I-IV. 

Car ladonchs segons les covinences de les cartes se deu seguir entre·lls, V-I-VIII. 

Car tantost com lo matrimoni·s fa, V-I-XIII. 

Car ladoncs quan axí és vist, los béns se deuen vendre, V-I-XIV. 

Són tenguts de restituir al marit o a sos hereus per sou e per liura de ço que y aurà 
més [...], car ço que auran costat [...] se deu tot assumar, V-I-XVIII. 

Despeses per lo marit, o per colpa del marit; car ladoncs los marits o lurs hereus ne 
són tenguts e obligats de restituir, V-I-XIX. 

Car ladoncs guaayna ella ço que perdut avia, V-II-II. 

Si doncs ells d’aquel vici duran lo matrimoni no vsa o no ha vsat, car ladoncs quan 
leyalment sia provat, V-II-II. 

Si lo pare o la mare no avien mig per mig quant han, car ladoncs, pus amduy són en 
la carta, amduy fan la donació, V-III-V. 

La mare dels seus propris béns li dóna o tot o partida, car en allo valria, V-III-V. 
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Car ladonchs quisque guaayn alguna cosa en qualque manera ho guaayn que 
honesta sia, amduy ho guaayna, V-IV-III. 

Eren donades en dot; car ladoncs quan possessions no estimades són dades en dot, 
V-V-II. 

No li faya ses necessaries [...], car ladoncs la muller pot demanar e cobrar lo dot, V-
V-III. 

Car ladoncs, si d’aquestes persones no és, deu ésser condempnat de pagar, V-V-
VIII. 

No pot ne deu ésser, ço és aquest nom de dot; car dot no pot ésser sens matrimoni, 
V-V-XIX. 

Tutor ne curador ésser no pot; car tot hom qui deu estar en aministració o en 
curació d’altre e per altre s’a a governar, ne aministrar, ne tutela ne cura d’altres no li 
deu ne pot ésser donada ne confermada, V-VI-VI. 

Que sien sufficients e bastants; car, mentre que parents ajen los pubils, V-VI-IX. 

Car en altres coses lo adult no pot ne deu ésser forçat, que aje curador, pus no·l vol, 
V-VI-XIII. 

Car en aquesta paraula MOS FILLS s’enten fills e filles, V-VI-XXI. 
No·ls deuen [...] fer transactió neguna, per què los béns del pubill pusquen mirvar, 

car si ho fa no prejudica al pubill, V-VI-XXIII . 
Si doncs los tutors o els curadors no n’eren remoguts de la tutela o de la cura per 

sospitosos; car ladoncs de continent poden moure demanda contra eyls, V-VII-VII. 
Si l’adob era tan gran que més costas l’adob que no valguessen les cases quan 

fossen adobades; car ladoncs en aquests cases valen les vendes, V-VII-XII. 

Si doncs aquel qui’l te no deya que·l agues trobat, e fos ver; car ladoncs li deu donar 
mig morabatí, del flum d’Ebre tro al riu d’Uldicona per trobes, VI-I-III. 

E se’n volguessen clamar a la Cort e aquí pendre lur dret, car en aquest cas ha loc 
la Cort, pus eyls se’n clamen, e eyls no·ls volen castigar, VI-I-VIII. 

Car d’aquel, contra volentat del pare, pot fer testament o derrera volentat, VI-III-I. 

E açò entenen, en los catius crestians; car si no són crestians ni·s volen fer crestians, 
romanen en servitut, VI-IV-IV. 

Car aytal subscripció no és feyta en forma de testimoni, VI-IV-XIX. 

Car electió és del pare, VI-IV-XXIII. 

És ferm ço que fa. Car la volentat del testador és aytal, VI-IV-XXXIII. 

Pot retenir e fer tota la sua volentat; per raó car és establit hereu, VI-V-V. 

Lo legatari no podia provar lo contrari, car ladonchs segons que provaria deu aller, 
VI-IX-VIII. 

Són enteses en aytal lexa o donació, per aquesta raó, car sots liynatge masculí és 
entés lo femeni, VI-IX-XI. 

La cosa li era demanada per lo legatari [...] y ell no la’ls volia donar ni liurar; car 
ladoncs per cascú d’aquests cases l’ereu és tengut e obligat de donar lo preu, VI-IX-
XVI. 
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Sia pagat complidament; car lo demanat, pus no appareyx per si ne per procurador 
sufficient, és contumaç, VII-II-V. 

Car si no són axí pronunciades, no valen re, VII-II-VII. 
Car lá on fermança ha, VII-III-III. 

És entés [...] que ver no era; car lo testimoni poria ésser fals, VII-V-I. 

Que ho aja provat, car d’aquí enant, la sentència és ferma per tots temps, VII-V-I. 

La fa major de XXV ans, car si menor era, VII-VI-I. 

Los quals deu nomenar per lur propri nom; car si no ho faya, VII-VII-I. 

No·s pot appellar de sentència que sie donada contra eyl, si doncs no venia apres la 
sentència, [...] car ladoncs se pot appellar, VII-VII-VI. 

Car aquel de qui és cert que verament és contumaç, VII-VII-VI. 

Sentència que per aytal contumàcia sia donada, [...] car major meynspreu és dels 
Jutges e de la Cort, VII-VII-XI. 

Car ladonchs se poden menar e determenar de fora la Cort, VII-VII-XIII. 
Car si roman per eyl que no faça ço que damunt és dit, VII-VII-XIX. 

Car negú no pot transportar en altre pus de dret que eyl no ha, VII-X-I. 

Car quant a la cosa, demanar pot tro a XXX ans, VIII-I-II. 

Car si aquestes coses hi seran, VIII-VI-III. 

Que la demanda sia fermat de dret, car pus dret ha fermat, ha per ferm lo clam, 
VIII-VI-IV. 

Si doncs no avien renunciat al benefici de Novella Constitució, car ladoncs la 
fermança no·s poria escusar, VIII-VI-IV. 

D’aquels altres cases no y avia que són contenguts en Dret, car ladoncs quant a ella 
val, VIII-VI-VI. 

No la ha promesa de donar, car ladoncs, si promes ho ha, és tengut e obligat, VIII-
VIII-II. 

Si doncs eyl ladoncs no ha assignada la persona, car si eyl ha assignada la persona, 
VIII-VIII-II. 

Eyl sabia que aqueles peynores eren d’altre [...], car ladoncs ne·s tengut, VIII-VIII-
VII. 

No li és tengut ne obligat de evictió; car la injuria que per lo Jutge és feyta, VIII-
VIII-XIX. 

No pot ne deu ésser venuda [...], car si ho era, re que feyt ne sia no val re, VIII-XI-
VII. 

Accusador deu ésser un tan solament e no molts, car molts una persona no poden 
accusar d’un crim, IX-I-V. 

Car en aquests cases hi poden e y deuen ésser reebudes, IX-I-XIII. 
Encara consentiren, car de totes les altres coses deu ésser absolt, IX-I-XIII. 
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Si doncs lo marit d’ella no·l accusava, car ladoncs si’l marit de la dita femna ab qui 
serà pres en adulteri l’acusa, deu ésser corregut per la Ciutat, IX-II-V. 

Si doncs no és condempnat a mort e que muyra; car ladoncs, com és condempnat a 
mort, IX-II-IX. 

Acció d’injuria se dóna dins un an que és feyta, car l’an passat, no ha loch, IX-IV-
V. 

Acorden que s·i faça per algum crim perpetrat o feyt; car eyls, tots ensems acordats, 
ladoncs, se fa lo turment, IX-V-I. 

Presten uns a altres XI per XII a joc [...]; car aquests aytals són posats a turment, 
IX-V-II. 

Si doncs lo venedor el contrayt de la venda non ho exceptava, car ladoncs no s·i 
entendrien, IX-VII-VI. 

La venda és ferma y estable axí com si diner deu hi era donat, car venda deu quant 
no requer diner deu, IX-VII-XI. 

Deu ésser punit segons que Dret vol, e gitat del offici; car dura cosa és e leja que 
d’eylá on deu exir justicia isqua injusticia, IX-VIII-I. 

Car si altre dia ne altre an passat hi posaven, deuen ésser punits, IX-IX-III. 
E açò s’enten de les honors que són laurades, car de les terres hermes no poden 

vedar, IX-XVI-VIII. 

Tots los establiments [...] se fan per les ciutadans de Tortosa, e per lo Batle del 
Temple, e per lo Batle de Munchada; car si lo consentiment dels ciutadans no hi era [...] 
no és establiment ne·s pot fer, IX-XX-I. 

Que la cosa no sia emblada [...] ne posseyda per força, car ladoncs nulla senyoria 
d’aquela cosa per aquela vsucapió no guaayna, IX-XXI-II. 

La cosa aquela que no sia sacra [...]; car en aquests cases aytals, nulla cosa no pot 
ésser prescripta, IX-XXI-III. 

Guaayna hom senyoria de coses [...] promeses; car qui ab lo catiu o servu fa 
contrayt [...] ab lo senyor lo fa, IX-XXI-III. 

Totes són del senyor; car negú que eyl sia posseyt per altre, re no deu posseyr, IX-
XXI-III. 

Portar a acabament quant a lur justicia; car si clams non són feyts, IX-XXIV-I. 

Que diguen si saben la persona que aquel malefici aurà feyt; car no és de Jutge que 
deja preparar, IX-XXV-XII. 

Deuen pendre en cascú dels capitals davant dits [...]; car no par, ne és semblant, que 
eu altre loc sia trobada veritat, IX-XXV-XII. 

Tan solament sobre aquel malefici en que serà treyt per testimoni; car si ho farà, no 
valla re, IX-XXV-XIV. 

Que no·l trop dins la Ciutat, car si dins la Ciutat lo trobava, pot lo pendre, IX-
XXVII-I. 

Si al torn de son viatge lo troba, car si al entrar del viatge lo troba, e’l pren, IX-
XXVII-II. 
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Lo dit leyn no era major, car la doncs los perçoners són tenguts e obligats de pagar, 
IX-XXVII-V. 

Car en aquest cas no és volentat del senyor, IX-XXVII-V. 

Deu escriure ço que·s carrega e·s descarrega, car si alguna cosa d’aqueles coses 
que el cartoral són escrites se perdra, IX-XXVII-IX. 

Escriva no y sia estat present, car l’Escriva se deu entremetre de tot ço de que és 
donat nolit, IX-XXVII-XIII. 

E el dit Escriva deu ésser de bona fama, car si l’Escriva era encriminat de qualque 
crim, IX-XXVII-XV. 

Si doncs cascú no volia fer ses averies apartadament per son aver, car ladoncs no és 
tengut la un al altre que pac en les averies del altre, IX-XXVII-XXII. 

Car, pus el pren la meytat del nolit, IX-XXVII-XXVI. 
Car si aquela cosa no manifestava, IX-XXVII-XXXVIII. 

 
Pus (causa eficient) 

Que no·s partescan mig per mig; pus la compaynia o agermanament és feyt en temps 
de les núpcies, V-I-XXI. 

Axí bé si fan com si no fan, pus no roman per ells, II-IV-XVIII. 
E los X dies passats, pus no pot hom saber on s’és, per juhiï deuen-se vendre 

públicament tots los seus béns, I-III-XVIII.  
Jassie ço que li sie provat contra qu·él colteyl aje treyt, e·n sia condempnat per 

sentència, pus lo Veguer ha fermança presa del colteyl treyt, sí que sia bastant o no 
bastant, lo demanat no pot ne deu perdre lo puyn, mas han acció contra la fermança, I-
V-XVI.  

Deu-la tornar [...] altra vegada al comte, si doncs aquel qui avia feyta la promessio 
o la cosa donada no sabia la errada; car ladoncs, pus ell ho sabia, no par errada, ans 
par que lo y aja donat, e ladoncs no·s pot revocar, II-VIII.  

Pus en lo cas sobirà, si ha feyt contra e oltra el manament a si feyt, és-ne tengut a 
aquel qui l’aurà establit e·n pot ésser demanat, II-IX-IX.  

És fenit lo manament per la mort del manador [...]. Pus eyl és mort lo manament no 
val, II-IX-XIII.  

En lo segon cas és tengut de tot aquel aver a restituir, pus no és despès ne gastat, II-
XIV-X.  

Los quals pot peynorar e destréyner, pus són elets per eyl en la cort, II-XVI-XI;  
Deuen guardar que ho facen con meyns de don sia, pus ells poden segurament e sens 

periyl anar ne venir ne passar, III-XI-XV.  
Si doncs no romàs per ell, o per defalliment d’ell, que no·s complí ne venc a 

acabament, car ladoncs pus per ell romàs e no per aquel qui hu avia promès de fer e de 
complir, és tengut de tot açò que per aquela cosa avia promès de donar, IV-IV-I. 

Lo dan, si s’i esdevenia, és a peril del comprador, pus la compra ha feyta, IV-XXI-
XXVI;  

No vol dir si la·s retendrà o no, pus lo temps de la fadiga és passat, IV-XXVI-XXIII.  
 
Igualment la locució pus que, també amb valor de causa eficient:.  
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E tota dona ab siruenta [...] pus que ab eyla va per servir eyla, [...] no deu dar mas 
mealla, IX-XIII-V. 

Mas que·s faça la venda per lo preu que offert hi serà, pus que no y trop plus, I-III-
IX.  

Aquels qui s’afermen a estar ab altre a un mes, e a fer faenes, deuen servir V 
setmanes per un mes, sí que facen faenes o no, pus que no roman per eyls, mas roman 
per fortuna de temps [...] axí bé si fan com si no fan, II-IV-XVIII.  

Serà açòtat, o corregut per la ciutat, o croat, o debilitat d’alcú de sos membres per 
sentència; e pus que són condempnats per sentència, axí com dit és, són e romanen 
infamis, II-VIII-VII.  
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Crònica del rey en Pere e dels seus antecessors passats, per Bernat Desclot 
ab un prefaci sobre’ls cronistas catalans, per Joseph Coroleu, Barcelona, 

imp. La Renaixensa, 1885. 
Crònica, edició en 5 volums a cura de Miquel Coll i Alentorn, Editorial 

Barcino, Barcelona, 1951. 
 

Ocurrències reportades en aquest text: 
per a  1 - 6 per+S.N.+a+inf. 5    
per+inf. causal 0 per+inf. final 151 per+inf. de dest. 41   
per tal com 38 per ço com  105 per ço car 19 per tal car 0 
per ço 15 per raó de 31 per qui 4 ço per què relatiu 2 
per què relatiu A. nom 135 per què relatiu A. orac. 4 per què interrog. dir. 4 per què interrog. indir. 5 
perquè causal 5 perquè final 2 per + rel.comp. 3   
per tal que 88 per ço que  21 per tant 3   
per tostemps 9 per null temps 0 Si per aventura 6 per amb altres valors 1.357 

 
 
Per a (1 – 6, segons l’edició) 

Edició de Joseph Coroleu Edició de Coll i Alentorn 
E mès hi, moltons salats e porchs vius, e 

gallines per els malalts, e tota res que poch 
atrobar que fes bo a stabliment, cap. CLIII.1 

E mès-hi moltons salats, e porchs vius, e 
gallines per als malalts e tota res que poch 
trobar que fos, a stabliment, bo, cap. CLIII. 

E tots nosaltres devem fer nostre poder, E 
de mi us dich aytant que ire ab vos, e amenare 
vint cavallers valents e abrivats qui són per a 
guerres, ab bons cavalls e ab bones armes, e 
servents de muntanya, cap XXVIII. 

E tots nosaltres devem-hi fer nostre poder, 
que de mi·us dic aytant: que iré ab vós e 
menaré .xx. cavalers valens e abrivats, qui són 
usats de guera, ab bons cavals e ab bones 
armes, e sirvents de montanya, cap XXVIII. 

E leix vos aci mon nebot per a governador; 
e vosaltres fets per ell ui com fariets per mi, 
cap. CXVII. 

E leix-vos assí mon nabot per governador, 
e vosaltres fèts per eyl axí com faríets per mi, 
cap. CXVII. 

E aqui, quant lo hagueren aportat al 
monestir d’amunt dit e fet llur plant sobrel seu 
cors, los barons e els richs hòmens sebolliren 
lo, axí honradament com se tanya per a tant 
noble cors, devant l’altar major del dit 
monestir, cap. CLXVIII. 

E aquí, quant l’agueren portat al monestir 
demunt dit e feyt lur plant sobra·l seu cors, los 
barons e los richs hòmens sabolliren-lo axí 
honrradament com se tany devant l’altar 
major del dit monestir, cap. CLXVIII.  

Ara és vengut aquell temps que aquell 
Moyses, que devia dellivrar los fills de 
Jerusalem, és vengut per a nos dellivrar; que 
erem perduts per nostres peccats, cap. LXXXI. 

Ara és vengut lo temps que aqueyl Moysès 
qui devia deliurar los fils d’Irreel és vengut a 
nós deliurar, qui érem perduts per nostres 
peccats, cap. LXXXI. 

E en aquella sahó, En Sancho de Castella 
qui era en Castella, ajustava gents per a venir 
en ajuda de son oncle lo rey d’Arugo e 
defendre Castella, cap. CV. 

En aqulla saó En Xanxo de Castela era en 
Castela que ajustava cavalers e gens per venir 
en ajuda a son oncle lo rey d’Aragó e per 
deffensar Casteyla, cap. CV. 

 

5 per  + S.N. + a + infinitiu 
Yo son vengut de longa terra ab mon companyo per vos a deffendre, cap. VII, pàg. 

48 

                                                 
1  A Desbots, el manuscrit on poa, diu per als. 
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Mas dich vos, senyor, que molt sou jove per tan gran fet a començar, cap XXV, pàg. 
64 

E feu hi metre foch per los stalons a cremar, cap. XVIII, pàg. 88 

No y son venguts per fer batalla, mas per ell a trahir a mort, cap CIV, pàg. 198 

Deyen que la huna gitaven per l’arma de llur pare, [...] e l’altra per llur perdo a 
guanyar, cap. CXLV, pàg. 288 

 
2 Hipèrbaton 

Cascu pensa de dir ço que li plach per la ciutat pendre, pàg. 90 

Null hom nos pensava que deguessen per aquí venir al castell quels cavallers tenien 
assetjat, cap. LXXII, pàg. 132 

 
1 Destinació amb per + sintagma nominal 

Mes hi, moltons salats e porchs vius, e gallines per els1 malalts, cap CLIII, pàg. 311 

 
2 Destinació amb a 

Ço és de monedes sovint a cambiar e a fer, pàg. 41 

E meteren mans a cavar dedins de la ciutat, cap. XL, pàg. 84 

 
151 per + infinitiu impulsivofinal 

E sapies per veritat quel rey d’Arago ajusta ses osts per venir a Fraga e per fer 
guerra ab vos altres, pàg. 29 

E lo rey d’Arago armat, ab tota sa gent exi fora les tendes, per combatre ab los 
Serrayns, pàg. 29 

So vengut de ma terra ab mon companyo per fer la batalla per ella, pàg. 48 
Lo cavaller alamany se comoch primer per scometre lo comte de Barcelona, pàg. 51 
Cavalca ab sos scuders e tench son cami tota la nit per tornar en Catalunya, pàg. 52 

L’emperadriu se aparella de anar per cercar lo bon comte de Barcelona, pàg. 53 
Per ço com tan mal n’havets tret, e per fer honor a vos, que ho fare volenters», pàg. 

53 

Ab tant lo bisbe torna a seure, per saber dels altres lur voluntat, pàg. 60 

Adonchs torna a seher, per oir dels altres que dirien, pàg. 60 
Som homens de relegio, e som nos retuts en orde per servir Deu e per defendre la fe 

de Jesu-Crist, pàg. 62 
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Som homens de relegio, e som nos retuts en orde per servir Deu e per defendre la fe 
de Jesu-Crist, pàg. 62 

Us volets treballar per donar profit e honor a vostres gents, pàg. 66 
Tornaren s’en en llurs terres per aparellar se del fet de Mallorques, pàg. 68 

Que fes fer galeres e tarides e llenys per aportar cavalls e cavallers, pàg. 68 
Foren aqui, cavallers e ciutadans e clergues e homens de orde, per oir lo rey e ço 

que volia dir, pàg. 69 
A la nuyt, quant seria envesprit, que deguen moure de aqui per cercar la ribera, pàg. 

73 
Romangueren tro al alba que no faeren vela per anar lla hon lo rey fos, pàg. 75 
Sperarem la per saber novelles del rey, pàg. 75 
Mogueren se tots d’aqui per anar de vers la ciutat, pàg. 76 

Cercaren la tota en torn per trobar loch hon la ost pogues mils star, pàg. 79 
Los Aragonesos feren una cava molt gran per enderocar los murs, pàg. 84 
Hagueren fetes moltes scales molt grans per muntar als murs, pàg. 87 
Volgueren metre foch a la lenya e a la fusta qui era al vall. E lo rey feu hi gitar lo 

rech de la aygua qui passava per la ost, per lo foch apagar, pàg. 90 

Emprenam lo dia de la batalla, entrem en la ciutat per morir o per vivre, pàg. 91 
Emprenam lo dia de la batalla, entrem en la ciutat per morir o per vivre, pàg. 91 
Havien presa la creu sinó per destroir los enemichs de Jesu-Crist qui morí per ells, 

pàg. 92 
Anaren s’en a les tendes per reposar, pàg. 93 

E cells qui s’eren recollits al castell dels Juheus reteren se al rey per fer ses 
volentats, pàg. 94 

Se eren venguts atendar en aquell puig per fer mal e dan als Serrayns, pàg. 96 
Quels crestians eren venguts en aquell lloch per donar dan a paganismo, pàg. 97 
Cascuns jorns exien de fora per fer mescles e torneigs, pàg. 100 
Ajusta grans gents per anar contra la terra del rey Manfre, pàg. 108 
Lo comte Carles feu cercar tots los morts per cercar lo rey Manfre e per comtar los 

morts, pàg. 111 
Lo comte Carles feu cercar tots los morts per cercar lo rey Manfre e per comtar los 

morts, pàg. 111 
Los altres descavalcaven per llevar l’arnés dels morts, pàg. 116 
Munta al puig per veure de la ost quen era esdevengut, pàg. 116 
Eren anats en terra de Serrayns per destroir ells e llur terra, pàg. 118 
Havia fet gran aparellament de naus e de tarides e de galeres e d’altres arnes per 

passar en Romania, pàg. 119 
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Despenia tot son tresor en cavallers e en servents per defensar la terra als Serrayns, 
pàg. 119 

Passaren molts Serrayns de Barberia en Spanya, per valer al rey de Granada, pàg. 
120 

Vench s’en en la ciutat de Barcelona per anar parlar ab lo apostoli, pàg. 123 
Volien anar en la frontera del regne de Murcia e del regne de Granada per fer mal a 

Serrayns, pàg. 124 
Ana s’en a Xativa per tenir aqui frontera ab los Serrayns, pàg. 125 
Havien corregut per fer dan a Xativa, pàg. 125 
Exiren a peu per entrar en la dita vall, pàg. 125 

E lo comte trames a Girona sos missatgers e sos parladors per fer posa ab ell, pàg. 
131 

Stech devant ell tota via: que hanch per menjar ne per beure no s’en parti, tro quels 
angels del cel vengueren, pàg. 135 

Stech devant ell tota via: que hanch per menjar ne per beure no s’en parti, tro quels 
angels del cel vengueren, pàg. 135 

E eren se aqui ajustats per fer una gran cavalcada sobre la terra del rey, pàg. 138 
Trameteren troters per spiar si de aquella part hi havia aguayts, pàg. 140 

E travesaren l’aygua per passar en la vila, pàg. 140 

Els cavallers de la vila veren lo axi star; e, per socorrer a ell e als altres, si negun ne 
trobassen, muntaren en huna barqueta e anaren hi, pàg. 141 

Mas no ho dix sino per scusar se, que non fes res, pàg. 144 

Deus trames Moyses a Faraho per dellivrar los fills de Israel de captivitat, pàg. 153 
Ajusta ses osts e aparella naus e galeres e tarides per passar en Cecilia, pàg. 154 
Nengu no gossava passar lo vall per campejar ne per combatre ab los Serrayns, pàg. 

155 

Nengu no gossava passar lo vall per campejar ne per combatre ab los Serrayns, pàg. 
155 

Deu los ha posats sobre los pobles per governar e tenir en dretura, per defendre que 
altres gents nols fessen sobres ne torts, pàg. 162 

Deu los ha posats sobre los pobles per governar e tenir en dretura, per defendre que 
altres gents nols fessen sobres ne torts, pàg. 162 

Van ferir en la pressa dels Serrayns, per ajudar al comte de Pallars, pàg. 164 
Aparellaren se al mils que pogueren per ell acollir, pàg. 167 

Ab tant lo rey se calla per oyr que respondrien, pàg. 169 
Començaren a exir de Regols e feren vela per anar cascuns en llur terra, pàg. 177 
E feren vela per anar a Napols, pàg. 178 
Trametre mos missatgers ab vosaltres ensemps al rey Carles, per saber de la sua 

bocha si es ver ço que vosaltres deyts, pàg. 182 
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Nos tramet aci per saber de vos, pàg. 183 
De la part del rey d’Arago foren, per ordenar la batalla, pàg. 185 
S’en ana a Bordeu per fer la batalla ab lo rey Carles, pàg. 194 
Foren vengudes a Algezira a peu e a cavall per veure lo rey e per acompanyar lo, 

pàg. 196 
Foren vengudes a Algezira a peu e a cavall per veure lo rey e per acompanyar lo, 

pàg. 196 
Ell es apparellat ab los cent cavallers per fer la batalla ab lo rey Carles, pàg. 198 
Foren en aquell lloch hon lo camp era, per fer la batalla, pàg. 199 

Yo son apparellat ab los cent cavallers per fer la batalla, pàg. 199 
Ha manada llivrar la terra al rey de França e al rey Carles per fer llurs volentats, 

pàg. 200 
Ja era vengut aqui per atendre ço que havia promes, pàg. 200 
Nos havem parlat ades ab lo rey d’Arago, per atendre les convinences, pàg. 201 
Trames deu milia homens a cavall e moltes gents a peu en Navarra per entrar en 

Arago, pàg. 205 
Nos pensava quel rey d’Arago les gosas exir en camp per combatre ab ells, pàg. 205 

E cells de la ost hagueren scales, e muntaren sus per pendre lo cavaller, pàg. 206 
La ost dels Francesos e dels Navarresos se apparellaven per entrar en Arago, pàg. 

207 
Que costejassen tota la Cecilia tro a Terra Nova, per trobar les galeres del rey 

d’Arago, pàg. 212 
Feu los manament que costejassen la Cecilia per trobar les galeres dels Prohençals, 

pàg. 212 
Trameseren huna barcha armada vers les galeres del rey d’Arago per espiar quantes 

galeres eren, pàg. 215 
Bateren de rems per anar ferir en les galeres dels Catalans, pàg. 215 
Veu quel rey era vengut en aquell lloch per assetjar la ciutat, pàg. 221 

Mas pregam a la vostra Altea, per salvar nostra fe, quens lexets trametre, pàg. 224 
Ques aventuras de venir en la ciutat ab cavallers e ab gents per metre vianda, pàg. 

225 
Ques armassen e que fessen mostra, per veure com eren apparellats, pàg. 228 
Trameseren hi hun leny armat, de hun Genoves que havia nom Navare, per saber si 

era veritat e per saber quantes galeres eren, pàg. 229 
Trameseren hi hun leny armat, de hun Genoves que havia nom Navare, per saber si 

era veritat e per saber quantes galeres eren, pàg. 229 
Muntaren moltes vegades en la galera del princep per esvahir la, pàg. 234 
Vench s’en a Saragossa per delitar son cors e per reposar, pàg. 239 
Vench s’en a Saragossa per delitar son cors e per reposar, pàg. 239 
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Havia treballat en ajustar gents e viandes per venir ab tot son poder contra la terra 
del rey d’Arago, pàg. 239 

Feu posar taula en molts llochs de la ribera, per soldegar mariners, pàg. 239 
Ja es lo dit rey de França a Tolosa per venir sobre Catalunya, pàg. 241 
Havia trames a Roma e en França sos missatgers per recaptar algunes coses que 

d’avall oirets, pàg. 245 
Anava a Carcases, per correr e fer mal en la terra, pàg. 246 
Los altres deyen: que ans anaven per haver vistes ab lo rey de França, pàg. 246 

us llivrare tota ma companya a cavall e a peu per fer la vostra volentat, pàg. 246 
Homens a peu quis guarnien per pujar al castell e ajudar al rey d’Arago, pàg. 256 

E puix ell torna ab su companya de cavallers a la vila, per dellivrar aquells servents, 
pàg. 256 

Aquell rey de França era vengut per preycar la croada, pàg. 258 

E mana lo rey de França que y fossen tots los dotze pars […] per acordar que farien, 
pàg. 260 

Ans se pres ab Serrayns per destroir lo crestianisme, pàg. 261 
Es defenien per salvar llur fe, pàg. 264 
Venien sicents cavalls armats, tots cuberts de ferre, per guardar les adzembles, pàg. 

265 
Dix los que anassen a la vila de Perpinya, per assajar sils dexarien entrar dins ne si 

hom los ho defendria, e per albirar atresi si el lloch aquell se podia pendre, pàg. 268 
Dix los que anassen a la vila de Perpinya, per assajar sils dexarien entrar dins ne si 

hom los ho defendria, e per albirar atresi si el lloch aquell se podia pendre, pàg. 268 
Que stiguessen desarmats, per demanar quel rey de França los prengues a merci, 

pàg. 268 
Pensasen de atendre ab llurs armes al pus tost que poguessen, a cavall e a peu, lla 

hon lo rey fos, per deffendre la terra als Francesos, pàg. 271 

Empero arearen se tota la gent de la terra al mils que pogueren, per complir lo 
manament del rey, pàg. 271 

Vengueren al coll de Panisars per ajudar a llur senyor, pàg. 274 
S’es atendat al coll de Panisars ab totes ses gents per defendre a nos lo pas, pàg. 275 
Ixqueren deffora per oyr ço quel rey de França volia dir, pàg. 277 
M’i fa venir per conquerir la terra, pàg. 277 
Trametes homens a cavall, aquells que pogues, per guardar la ciutat, pàg. 279 
Tants s’i ajustaren per llevar aquell, pàg. 280 
Mil e cincentes besties eren vengudes de la ost del rey de França prop de Coplliure, 

per aportar vi a la ost, pàg. 284 
Sots vinguts aci ab gran gent e ab molt bell apparellament, per conquerir la terra de 

Pere d’Arago, pàg. 289 
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Havia fet obrar be per deu dies a piques en aquell lloch per adobar les carreres, 
pàg. 290 

Ques n’anassen per la serra de la muntanya, per asmar quants eren aquells qui eren 
passats, pàg. 293 

Puxa a la vila de Figueres, per saber ardit del comte, pàg. 294 
Los almugavers e els servents e alguns qui romangueren per baregar la roba que 

havia lexada la ost, pàg. 295 
Vengueren tro al mur de la vila de Peralada per combatre e per assajar quina 

companya hi havia dedins, pàg. 301 
Vengueren tro al mur de la vila de Peralada per combatre e per assajar quina 

companya hi havia dedins, pàg. 301 
Nengu que y fos per dellivrar ne per sajornar no dormi aquella nit, pàg. 302 

Nengu que y fos per dellivrar ne per sajornar no dormi aquella nit, pàg. 302 

yom son mes aci en establiment per ajudar a mon senyor lo rey, pàg. 316 
Tornaren altra vegada tro sus a la porta per llevar aquell qui jaya mort al camp, 

pàg. 318 
Quens lexets anar per assajar quina armada es aquella, pàg. 325 
Trameseren huna barcha armada per espiar si la armada major del rey de França se 

era tota ajustada, pàg. 326 
Que ells fossen ajustats lla hon ell fos, per fer lo seu manament, pàg. 329 
Lo cami de Besalu hon volia anar aquell dia, per endreçar e ordenar aqui sa 

frontera, pàg. 332 
Havien cavalcat d’amunt e d’avall per saber del rey d’Arago noves, pàg. 333 
Exia a carrera per acompanyar lo rey d’Arago, pàg. 334 
Com los demes dels cavallers eren desguarnits, aturas per guarnir, pàg. 334 
Que se adevantas tot primer per capdellar los servents, pàg. 335 
Acostas lla hon jahien los cavallers morts al camp, per reconexer qui eren aquells, 

pàg. 337 
Nengu de la ost no y gosa venir ne acostar per deffendre, pàg. 341 
Homens que metia en aquells castells per combatre lo mur, pàg. 341 
S’estaven de fora al setge, per guardar que no y pogues hom metre vianda, pàg. 344 

E devien ne venir nom se quantes encara, qui eren romases de tras, per llevar 
bescuyt e vianda, pàg. 345 

Al mati, el cavalca riba mar, per veure les galeres qui eren vengudes, pàg. 346 
Les havien tirades en terra per espalmar, pàg. 347 
Feu tots los homens armar per donar batalla, pàg. 349 
Correch tro sus al Guerau de Narbona, per veher si trobaria les dotze galeres, pàg. 

352 
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Vengueren assegurats a parlar ab ell, per manament del rey de França e per 
demanar treves, pàg. 352 

Porta hun escut o senyal del rey d’Arago en la coha, per mostrar guiatge de aquell 
noble senyor, pàg. 353 

Eren aqui venguts per comprar vi, pàg. 355 
Manals que stiguessen apparellats tota ora que ell los ho manas, per entrar en 

armada, pàg. 364 

 
41 per + infinitiu de destinació  
De tan longua terra erets vengut per mi deffendre, pàg. 54 

Molt de temps havia stat fora del segle per servir Deu, pàg. 29 

E lo rey nols volch pendre a merce, sino per fer sa volentat, pàg. 43 
Que de tan longa terra sia vengut tan honrat comte, per deffensar tan gran 

deslealtat, pàg. 53 
Carregaven de fusta per fer galeres a Mallorques , pàg. 57 
Seran bons a batallar, e ballesters e altra companya per servir cavallers, pàg. 61 

Altra companya bona per servir mi e mos cavallers e tots los altres, pàg. 61 

Tants richs homens se veu devant ajustats, tots alegres e joyosos per servir ell, pàg. 
66 

Molts de richs homens e d'altres gents per deportar e per esduir se, pàg. 72 

E feu venir trabuchs e d'altres ginys, e feu los dreçar per tirar en la ciutat, pàg. 81 
Conegueren que aqui feyen cava per enderochar los murs, pàg. 84 
Ques retes a ell ab tota sa gent, per fer sa volentat, pàg. 86 
Foren ajustades a Valencia per anar en aquell puig hon los crestians staven, pàg. 97 
Siam aparellats breument per anar contra nostres enemichs, pàg. 110 
Han noliejada huna mia barcha per anar en Pisa, pàg. 117 
Gran cavalleria, per tenir frontera als Serrayns, pàg. 123 

Dix li ques metia en son poder, per fer d’ell ço ques volgues, cap. LXXI, pàg. 131 
E son molt forts e molt laugers per fugir e per encalsar, pàg. 148 
E son molt forts e molt laugers per fugir e per encalsar, pàg. 148 
Aquestes gents son vostres, que vehets aci per fer vostres volentats, pàg. 150  

E pensats de demanar, que yo son aparellat per fer tot ço que manets, pàg. 150 
Lo rey d'Arago hac ajustades ses osts al port de Tortosa per anar a Alcoll e a 

Constantina, pàg. 152 
Les tarides que y eren en Mecina, que Carles hi havia fetes fer per anar en Romania, 

pàg. 154 
Que donets perdó a les gents per passar a nos, pàg. 158 
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No es ajustat per despendre en Barberia ni en altre lloch, pàg. 159 
Que yo romangues aci per conquerir la terra de africà, pàg. 163 
Dues galeres que passassen en la Calabria per recollir aquells trenta almugavers, 

pàg. 190 
Hun missatge del rey d'Arago es vengut per parlar ab ell, pàg. 197 
Crida als cavallers francesos qui staven a part luny d'ells, per esser testimonis de la 

carta, pàg. 199 
Trames al Gotzo de Malta huna barcha armada, per espiar les galeres, pàg. 214 
Al peu de les torres anaven ab escales apparellades per muntar, pàg.222 

Molts treballs ha sofferts per crexer la fe de Jesus Crist, pàg. 228 

Mas quant lo rey  desatenda sobre Tudela per passar en Navarra, non havia res fet 
assaber a nengu, pàg. 238 

Partis de aqui per anar vers Barcelona, pàg. 241 
Trames hun missatge a la vila per saber que cridaven aquelles gents, pàg. 254 

E aquelles galeres estaven surgides en la plaga per deffendre la plaga, pàg. 323 

Trametam los de tras cent o docents cavallers, per veer que faran, pàg. 332 
Vehe que no acabava res per combattre a escut e a llança, ne per tirar de ginys, pàg. 

339 
Vehe que no acabava res per combattre a escut e a llança, ne per tirar de ginys, pàg. 

339 
Hun ventall de ploma de pago per ostar les mosques, pàg. 341 
Son en terra per espalmar, e han hi estat be dos jorns, pàg. 347 

 

4 per què interrogatiu directe 
E ell respos: «Certes! be son yo lo capitani de Mecina. Per què ho demanats?», pàg. 

173 

―Ara, dim tu, dix lo rey, sabs si Carles havia moltes gents d’armes, o per què ha 
desemparada la terra sens batalla?, pàg. 175 

«Malvada gent, per què cridats ne us movets contra mi sens raho? , pàg. 255 

E respos lo cardenal tantost: «Per què deyts vos aço, sire?», pàg. 274 

 

5 per què interrogatiu indirecte 
Amich, dix lo comte be siats vos vengut. E prech vos quem digats per què hi sots e 

per què stats aixi consiros, pàg. 46 

Amich, dix lo comte be siats vos vengut. E prech vos quem digats per què hi sots e 
per què stats aixi consiros, pàg. 46 

E no los havia fet assaber, per què era traydor, pàg. 201 
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Feren li reverencia aquella que pogueren, e demanaren li per què’ls volia, pàg. 277 

E tuyt dixeren li per què u feya, pàg. 319 
 

2 ço per què 
«Barons, dix lo rey, ço per què yo havia començat aquest fet n'era vengut, hi, si m'es 

fallit, pàg. 157 
Lo rey de França nos ha tramesos aci a vosaltres, per tal com ell no ha be ahina de 

parlar ab null hom; e quens digats ço per què sots venguts ne qui us ha tramesos, pàg. 
210 

 
5 per què causal  

que romanguessen per què havien presa la creu sinó per destroir los enemichs de 
Jesu-Crist , pàg. 92 

Ben siats vosaltres venguts, per què havets desposehit Carles ne gitat de sa senyoria, 
pàg. 161 

«Be sia vengut lo nostre senyor lo rey d'Arago e de Cecilia el nostre salvador, per què 
serem dellivrats del nostre enemich Carles sens merce!», pàg. 168 

Dexa manament que hom donas comiat als missatgers, per què ara nols volia fer 
resposta als missatgers del rey d'Arago, pàg. 173 

Car be ha cinquanta comtes en França, que hu per hu, han major poder de terra e de 
haver que no ha ell. Es per què es mester que esta onta que ha fet a nos e a vos sia 
carvesa fortment, pàg. 262 

 

2 per què final  
Encara, que nengú no y fes nenguna res per què la batalla romangués, pàg. 185 

El rey acostava se poch a poch, e parlava alt per què’l cavaller lo conegues en la 
paraula, pàg. 283 

 
135 per + relatiu A.O. 

Ham exellat de sa terra e ham tolt tot quant havia. Per què yo us prech, senyor, que 
vullats que yo us serveixcha axi com vasall, pàg. 26 

«Senyor rey, ço que vos havets dir son obres de Deu, e no y deu ni y pot hom 
millorar. Per què tot hom se deu forçar de persona e de haver que us ajut, pàg. 28 

«Senyor, ço que vos havets dit es gran profit e gran honor vostra, e hanch en nengun 
temps no oym res hon pus alegres fossem. Per què yo us dich, per tots los cavallers e 
per los richs homens de Arago que m'han dat lur poder que us ho digua, pàg. 28 
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«Senyor, digueren los barons de Arago, aço es cosa de la qual vos no us podets 
scusar; que nos havem perdut nostre rey, e gran res de gents, e som romasos sens hereu 
e sens govern, per què la terra sta en gran perill, pàg. 29 

E donaren la al frare del rey de França qui havia nom N'Amfos; e no havia mes de 
un ull; e fo puix comte de Tholosa; e no hac infant negu; per què la terra devia tornar a 
la corona de Arago, pàg. 32 

Per Deu e per aquell eren stats vencuts los Serrayns, e havien guanyada la batalla. 
Per què, lo rey d'Arago hac lo preu de la batalla e del fet de armes e de cavalleria de 
aquella batalla, pàg. 40 

Nos non sabem res, mas nos vem venir vostres cavalls nafrats e vostres scuts 
romputs, e vostres elms rots e speçats, e los cavallers els servents nafrats e esmayats. 
Per què, par be que en alguns ops siats stats», pàg. 41 

Aquest rey de Castella fo lo pus llarch hom de donar que hanch fos null temps, que 
no fon hanch null hom que demanar li degues quen anas fatigar. Per què la sua terra 
ne valia molt menys, pàg. 41 

La sua terra ne valia molt menys, e les gents no podien soferir les greuges nels dans 
qu'ell los feya, axi com de molts mals furs que metia en la terra, ço es de monedes 
sovint a cambiar e a fer; e quen prenia aço que havien, forçadament e sens raho. Per 
què los barons de Castella e de Leo e de tota la terra lo deposaren de la senyoria, que 
no li romas res, pàg. 41 

Eren molt agreujats dels mals furs e de les males costumes quels havia meses dessus, 
e que no ho podien soferir; per què no volgues que la terra se perdes a sos obs ne a sos 
fills, pàg. 43 

Que pus traydors seriem nos que ell, si nos celavem nulla res que dan ni desonor fos 
del emperador nostre senyor. Que nos vehem tal començament en aquest fet que, si pus 
se celava, ell vendria a fi. Per què nos no som certs si hi ha res avançat del fet», pàg. 
44 

«Senyor, nos no us volem celar nulla cosa que dan ne desonor fos vostra. Per què us 
fem assaber, que madona la emperadriu, segons que nos altres havem apercebut, es 
enamorada de aytal cavaller, pàg. 45 

Senyor, dix lo juglar, yo so stat longament en la cort del emperador de Alamanya; e 
ara falç llausengers han acusat a madona la emperadriu ab lo emperador, ab un 
cavaller qui es en la cort del emperador. Per què ell la ha mesa en preso e ha li donat 
terme de hun any e hun dia que haja atrobat qui la desenculpe, pàg. 46 

«Madona, dix lo comte, yo son vengut de longa terra ab mon companyo per vos a 
deffendre, per lo gran be que yo he oit dir de vos. Per què yo us prech quem digats la 
veritat de aquest fet, pàg. 48 

«Senyor, dix ell, yo us dire com m'es sdevengut. Lo companyo que yo havia amenat 
ab mi m'ha fallit e m'es fuyt. Per què no es pas cosa rahonable que yo combata ab dos 
cavallers ensemps, pàg. 50 

L'emperador trames a dir als altres cavallers que reptaven la emperadriu ço que era 
esdevengut al comte, per quès combatria ab la hu e puix ab l'altre, pàg. 50 

E la merce de Deu e del comte! ha lans levada dessus. Per què a mi es curt terme 
que james li'n puxa retre guardo, pàg. 53 
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«No us cal haver temor ni pahor del rey de Arago, car ell es rey de poch poder; que 
no gran temps ha que tench assejar hun catiu castell qui ha nom Paniscola, e hac s'en a 
partir, que nol poch pendre. Per què no li retats res que hajats pres de les sues gents», 
pàg. 58 

«Barons, be sabets lo mal el dan quel rey mallorqui fa tots jorns a les mies gents: e 
yo he li'n trames missatger; e ell ha m'ho tengut en vil. Per què he en cor e voluntat que, 
a plaer de Deu, per tal que son servir hi sia encara fet, pàg. 58 

«Senyor, l'ardit que vos havets començat de Deu vos es vengut; e tot ço que de Deu 
es, a bona fi deu tornar e venir. Per què tuyt nos devem efforçar que us ajudem de tot 
nostre poder, pàg. 60 

«Senyor rey, ço que vos havets començat no sembla gens que de vos sia vengut, 
segons los dies que havets; mas fets atreyt al bon linatge don sots exit. Per què yo, 
senyor, ne son molt alegre, com tan be començats, pàg. 63 

Ara han feta los barons del comtat de Barcelona llur resposta al rey, que iran ab ell 
cascu ab son poder. Per què lo rey n'es molt pagat e alegre, pàg. 66 

Missatge li vench de Mallorques: quels Genovesos havien desemparada la terra de 
Mallorques e quels Serrayns la havien cobrada. Per què lo comte ne fon molt irat; mas 
no y poch als fer, pàg. 67 

Qui te mos homens presos; e per missatgers que yo li haga tramesos, nols me vol 
retre. Per què es mon cor e ma volentat que pas a Mallorques ab tot mon poder, pàg. 69 

E cuyden te vedar la terra, que no la prengues en null loch de la ylla de Mallorques. 
Per què faras gran seny, sit cuydes de pendre terra al pus tost que puxes, pàg. 73 

E axi la ost fo partida en dos partides, per què fon gran dan e gran dapnatge a tota 
la ost, pàg. 75 

«Tots deveu esser molt alegres e deveu fer moltes gracies a Deu de la honor que feta 
nos ha, e que, mal grat dels Serrayns, havem presa terra els havem vencuts e 
desbaratats. Per què, ara nos aparellem e anem nos en, pàg. 76 

«Barons, tots sots mos parents e mos tenguts, e bons cavallers e prous; e molt vos es 
gran honor que nos siam en les primeres ferides; per què tots devets esser molt alegres 
e coratjosos de combatre contra los enemichs de Jesu-Crist, pàg. 76 

E scaparen los tres; e comtaren les novelles d'En Fatilla e dels altres; si que los 
Serrayns de la ciutat se tengueren tots per morts; per què despuxes nengu serray no exi 
fora la ciutat, pàg. 85 

E lo comte de Ampuries qui non sabia res de aço sobrevench al consell; e les gents 
digueren al comte de Ampuries que En Nuno s'en volia partir de la ost; per què'n eren 
despagats, pàg. 91 

Conve que per la ciutat de Mallorques passen, que axi es fet lo sagrament e ordonat; 
per què cascu sia aparellat al jorn de la batalla, en tal guisa que la sua anima el seu 
cors sia guarnit de bones obres, pàg. 92 

Per ço que caygues; mas quant fo cremat tot, e la gent sperava quel mur caygues 
aquella saho, no u feu, per què tots ne foren despagats, pàg. 93 

Del fet de Navarra ne y volgues entrar; que be sabia que la terra e els infants eren 
romasos en son poder; per què li tornaria a gran desonor si no la defenia á tot hom qui 
entrar hi volgues, pàg. 105 
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E puix ana s'en al rey de Castella, e deya li: que molt ho volia fer mal; car se volia 
combatre ab lo rey d'Arago, que era son pare, per què en negun tall no li'n podia be 
pendre ne sdevenir, pàg. 105 

E havem vos dit ço que nostre senyor, l'infant En Pere, nos mana. E vos, senyor, havets 
nos ho otorgat. Per quèus pregam quens llivrets la donzella vostra filla, pàg. 107 

-Senyors, dix lo rey, aço no es cosa que axi tost se puxa fer. Per què yo us prech que 
us sperets tro al Pastor; e aparellare galeres e naus ab que vaja molt honradament, 
pàg. 107 

«Barons, dix lo rey, lo comte Carles ve sobre ma terra, e vostra que es; e axi hi havets 
bona part com yo. Per què volria, si vosaltres ho volets m'hi consellats, pàg. 109 

E aqui lo rey Manfre mori, ab la major pressa de sa gent, per ço com los traydors li 
falliren; per què puix ne hagueren mal guardo, pàg. 111 

E fiu manament aquells quil tenien quel vos dellivrassen a vostra volentat. Per què, 
yous prech quem donets de la terra que havets conquesta ab lo meu tresor, pàg. 113 

Ara, es certa cosa que tota la terra que Carles tenia era stada de son avi e de son 
pare de Corali. Per què no era maravella si Corali la demanava ne guerrejava ab 
Carles, pàg. 118 

E Carles destroi los crestians grechs. Mas Deus, a qui no plach orgull ne mal, 
trames hi consell; per què no poch venir a fi son pensament, pàg. 119 

Mas lo rey de Castella posa aquesta raho e dix: que pus son fill En Ferrando era 
mort abans que ell, que lo regne devia tornar a hu de sos fills, e puix als nets, per ço 
car llur pare no era mort rey, per què sos fills no devien esser reys, pàg. 123 

E dix que ell no vendria ab armes contra l'infant En Pere qui era son senyor; per què 
l'infant hac li'n gran grat, pàg. 132 

E si us n'he provat en moltes coses. Per què, yo prech Deus que us leix viure 
llongament en vostre regne ab gran honor, pàg. 134 

Que les costumes de la terra qui eren avols fossen gitades e cassades fora de sa 
terra, e les altres fossen a sa voluntat. Per quèls barons de Catalunya n'eren molt 
agreujats, pàg. 138 

Mas no ho dix sino per scusar se, que non fes res; per què lo rey d'Arago ne fon molt 
agreujat, pàg. 144 

Era a haver per volentat de Deu e del rey d'Arago, quel rey d'Arago ha poder de 
metre los infants en Castella. Per què En Sancho, fill del rey de Castella, com a valent e 
savi, conech que per null hom no li poch venir tant de be, pàg. 145 

El rey de Arago esta en mig de dos reys qui son pus poderosos que altres que ni haja 
al mon; per què li conve axi estar, com cell quis combat ab dos cavallers en hun camp, 
pàg. 145 

Car la millor cosa quel rey pot haver, son lleals gents quel amen de cor e de volentat 
sens null partiment; que d'altrament no pot fer negun bon fet de sos enemichs. Per què, 
tot rey e tot senyor de terra se deu guardar que no vulla a sos barons tolre terra ne 
castell ne franqueses, pàg. 146 

Hun jorn passat, qui havia dites novelles que la ost del rey d'Arago venia en 
Barberia; per què tots s'en eren fogits a les muntanyes de Constantina, pàg. 151 
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E el rey Carles, e molts comtes hi foren anats que no y pogueren res fer. Per què yo 
ara no li trametria consell ne socos, pàg. 159 

«E es gelos de aço que es gran dret que esdevenga. Per què digats al senyor rey: que 
pens de fer ço que millor li sia semblant que li sia honor e profit, e Deus ajudarli ha; e 
nos tema de res», pàg. 159 

Per la folia que vos fets. Que yo amara mes haver perdut quant he, que si vos hi 
fossets mort. Per què hom se deu guardar de foll assaig, pàg. 165 

E les gents de Cecilia qui son molt agreviades de la vostra senyoria han request la 
ajuda del rey d'Arago. Per què lo rey los vol ajudar, axi com aquelle qui son seus e de 
sa terra», pàg. 172 

Tota la Serdenya es plena de llenys armats e de males gents. Per què yo us consell 
que no us metats en tant gran ventura, pàg. 195 

No volia entrar en la ciutat tro que ab ell hagues parlat, per quèl pregava que anas 
a ell, pàg. 198 

Ha feta dellivrar tota la terra de Bordeu al rey de França e al rey Carles, a tota llur 
volentat a fer; per què yo nol poria asegurar, pàg. 198 

E sapiats que, si hi ve, que ells faran tot llur poder quel puxen traure a mort o a 
preso. Per què yo li consell que, per nenguna raho de aquest mon, no y vingua, pàg. 
198 

E ha y feta fer porta per hon pot hom entrar de son ostal al camp, per quèm sembla 
alta trayso, pàg. 198 

Ab tant Carles dix al rey de França que fes metre en preso lo senescal qui ab ell 
havia parlat e no los havia fet assaber, per què era traydor, pàg. 201 

Encara som en terra de gran reguart; per què val mes que cavalquem aytant com 
puxam, pàg. 202 

Per ço com veyen que eren cruels e gens sens fe e sens merce; per quès defensaven al 
mils que ell podien, pàg. 206 

Lexaren estar lo cavaller tot sol, que no s'i volgueren acostar, pus hagueren provat 
son mal talent. Per què lo cavaller de la torre ne fon molt yrat, pàg. 206 

El cavaller qui veu que altre no podia fer, ne no havia neguna res ab ques defensas, 
per què volenters volria morir ab ells combatent, pàg. 207 

Les quals treves nos podien rompre per carte, si donchs parlant ab dosos los reys no 
u feyen. Per què lo rey n'era molt despagat, pàg. 208 

Li havia trencada pau e treva, e li havia trencada la fe. Per què lo rey apparella sos 
missatgers, honrats homens e savis, pàg. 208 

Que null temps no guerrejassem, si donchs nos ab dos, cos a cos, nons acuydavem. 
Per què no m'en poria yo a ell defendre per nulla bona rayso, pàg. 209 

Gran vergonya e desonor era llur, com axi eren fuyts per quatorze galeres; per què 
era mester que s'en venjassen, pàg. 211 

Si que cascuna galera havia doble armament e sobres de bones armadures; per què 
ells s'en vanaren, pàg. 211 
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E prengueren viles e castells tots quants ne atrobaren riba mar, que nengunes gents 
nols gosaven esperar en vila ne en castell; per què ells cremaren e enderocaren moltes 
viles e castells en Calabria, pàg. 219 

Mas, am la ajuda de Deu, nos la vencrem. Per què, cascu estigua ab ferm cor e no 
s'esperda per res, pàg. 229 

Nengu no volch ne gosa romanir apres d'ell, per què, al desatendar de les osts, 
cuydaren gran dan pendre a la darreria, pàg. 238 

E com yo hagues perduda la terra de Catalunya, ja no la trobaria de ara tan bona. 
Per què yom he a partir d'aci per aquesta raho, pàg. 241 

No es tan fort enemich, com cell qui es familiar de hom. Per què, si be sera de sa 
terra, aquest mes feu que no us par; car ell los poch pendre, pàg. 244 

Devets saber que En Jaume, qui era llavors rey de Mallorques, frare del rey En Pere 
d'Arago, en aquella saho no era be ab son frare lo rey d'Arago. Per què lo rey d'Arago 
havia fort en sospita, per moltes coses que havia oydes e enteses, pàg. 244 

Havia trames a Roma e en França sos missatgers per recaptar algunes coses que 
d'avall oirets; per tal lo rey d'Arago se temia d'ell molt forment. Per què, quant hac 
cavalcat per tot Gerones e per Emporda ab cavallers e ab homens a peu, segons que 
d'amunt es dit, ana tant avant tro que fo a huna vila que es en Rosello, pàg. 245 

Aquest era hom de sa companya, e prous e espert e savi cavaller, e lo rey amaval 
molt, per què ell se pleuia mes del rey que null hom qui hi fos, pàg. 245 

Que no puix aesmar quina volentat s'ha lo rey, ne que ha en cor de fer; ne res no 
m'en ha dit, ne a nengu que y sia, ço creu. Per què, si us volets, aventurarm he yo e 
demanar lo y he, pàg. 245 

«yo no u creu que una rata hic pogues exir que vista no fos, en tal guisa fa guaytar 
lo castell lo rey d'Arago. Per què no pens ne puix atrobar carrera com se pogues fer ço 
que havets dit», pàg. 250 

Li feu bona e soficient ajuda lo regne de Francia, que hanch ne guarda amor ne 
parentiu que hagues ab negun princep terrenal. Per què atroba en les escriptures 
antigues: que Deus mantench tots temps aquest regne, pàg. 260 

Ell era vengut aqui, e que s'era cuytat, per raho dels missatgers que li havia 
tramesos; per què lo pregava e que li deya que ves ab ell, pàg. 266 

Que volgues quel rey de França s'en pogues menar cent homens de Perpinya en 
ostatges, per què fos mils segur d'ells, pàg. 267 

Foren al temps quel rey havia manat que y fossen, jatsia que tuyt hi haguessen fet 
llur effort. Per què, al rey de Arago cuyda tornar a gran dapnatge, pàg. 272 

Que les gents de les sues terres nos donassen espahordiment e esmay, quant 
sabessen quel rey de França fos passat deça los munts, menys de colps. Per què, lo rey 
fo en molts pensaments, pàg. 272 

E quant N'Amfos, fill del rey d'Arago, hac oyt lo manament de son pare, feu fer, axi 
com d'amunt es dit e son pare lo rey d'Arago En Pere li havia manat. Per què les gents 
de la terra feren tot llur poder e llur effort de arear se al pus tost que pogueren, pàg. 
273 
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Mon linatge l'ha conques ab espa. Per què sabreu tuyt que: qui la volra costar li 
ha», pàg. 287 

E hanch sol nos dona cura de stablir los altres passos, sino ab servents que y feu 
estar, fort pochs; per què li torna a gran dan, segons que veurets, pàg. 288 

E quaix desesperaven se, que guardaven a cap-munt vers la muntanya, tant la veyen 
alta; per què s'en tornaren molts d'ells en llurs terres, pàg. 288 

Que se axi u fets, mes val quens en tornem en França que si guastavem lo tresor 
vostre ne de la sgleya, menjant e bevent, e no fem res de nostre enteniment. Per què yo 
us dich e us man, pàg. 289 

Mas no sabem mes de guerra que vos no fets; e sabem quina gent ha Pere d'Arago, 
ni quin treball es de passar lo coll de Panisars; per què nos pot fer axi leu ço que vos 
deyts, pàg. 289 

E axi, cuydar los iem destroir, menys de colp e de costada. Per què yo havia ordenat 
entre mi e leix, que si les messes eren fetes e les gents havien recollits llurs blats: quens 
partissem de aci, pàg. 292 

Puix axi es que nostres enemichs son passats de ça en Calalunya, no fariem res sino 
dapnatge a nos tot sols. Per què, anats cascuns a vostres osts e fets desatendar, en 
guisa que no us aravatets, pàg. 294 

Quel comte de Ampuries no consenta aquest fet contra nos. E si passavets per sa 
terra, poria us fer gran mal. Per què anats vos en esta nit d'amunt dita, per lo cami de 
la muntanya, al monestir de Banyoles, pàg. 294 

E no cal retrer la naturalea que yo e mon linatje havem ab la vostra ajuda tots 
temps: que vos no havets molt ben tocat. Per què en breus paraules yo us responch sus 
axi: que son molt dolent e despagat com tan gran desastre vos ha esdevegut, pàg. 296 

He reguart d'ells que no fasen cosa que tots temps nos e ells ne vallam menys. Per 
què, senyor, si ho volets, yo m'en ire primer, de mantinent, sus a Castello, pàg. 297 

Tant lo havia sospitos d'aquell fet, entro quel hac be assagat. Per què, en negun 
lloch hon fos de mati, no y aturava de vespre, pàg. 297 

Aquest no m'es vigares que sia tal que a la longua se puxa tenir al rey de França e a 
tan gran poder com ell ha ab si amenat. Per què, si vosaltres ho tenits per bo, 
reconegam la força, pàg. 298 

Ara, senyor, no es mester que moltes paraules façam de aquest fet, que no havem 
temps. Per què yo us responch sus axi, per me e per tots los altres que aci son, pàg. 299 

Mas, ço que Deus no vulla! si de vos esdevenia als, nos e tota la terra seriem 
perduts; per què, ja us siats vos hun hom sols, la vostra persona, pàg. 299 

Mes es e fa mes de enfortiment que dos milia cavallers, e encara mes, que fossen ab 
nos en ajuda. Per què, senyor, vos pregam altra vegada e altra vegada: que us hi 
ixquats, pàg. 299 

Mas yo he feta encercar la vianda quanta n'i ha, e no he trobat que bastas a cincens 
homens sino a cinch dies. Per què, val mes que yo perda Peralada, que si mon senyor 
N'Amfos qui es aci, e yo, e vosaltres ensemps nos perdiem, pàg. 300 
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E pus vosaltres sots estats tots temps feels e obedients al comte vostre senyor, per 
què ara, com es mester a mi e a ell e a tota Catalunya generalment, que no li dejats 
fallir ne haver cor vayr ab ell, pàg. 304 

Si tant hi aturen, sins ho acordam ne podent replegar nostres osts o gens, los porem 
donar batalla, e exir en camp a dia sabut. Per què, es enteniment meu, que yo no tingua 
aci sino homens d'armes sabuts a cavall e a peu, pàg. 309 

Ajudar al senyor rey en aytal cas; mas la pobrea e la fretura era tan gran en 
Catalunya que no u podien fer en manera que devrien; per què, pregaven al senyor rey 
que hagues en aço son esguart, pàg. 309 

Mas si yo son aytal com vos deyts, mester es que mostrem los meus fets. Per què us 
dich sus aci, que si volets establir la ciutat de Girona, que no y romandra negu, sino yo 
que son castella de aquest lloch pàg. 310 

En Ramon Folch, hu sots dels millors e dels majors homens de Catalunya, per raho 
del linatge e de naturalea, e sots parent meu e acostat, per què yo so tengut de 
aconsellar vos en tota res que fos per profit e honor vostra, pàg. 315 

Que ja li'en puxa nengu estar a preu, que vos, e tots cells qui son aci ab vos, no 
perdats tots la testa. Per què, yo, axi com amich e tengut vostre, vos prech e us consell, 
pàg. 315 

Sabets quel apostoli pot solre e ligar de fe e de sagrament, per ço com te lloch de 
Deus en terra. Per què yo us fare absolre al cardenal, pàg. 316 

E si dixexen, nols ne creguera. Per què us dich ço que ja us he dit altra veguada. 
Per què us prech que d'aqui avant nom parlets de aqueix fet, pàg. 317 

E si dixexen, nols ne creguera. Per què us dich ço que ja us he dit altra veguada. 
Per què us prech que d'aqui avant nom parlets de aqueix fet, pàg. 317 

Feya assaber a homens de viles e de ciutats, e a richs homens e barons de Arago ço 
quels Francesos havien fet contra ell e sa terra; per quèls pregava, com a bons vasalls, 
que li vinguessen ajudar tots ensemps, pàg. 320 

Mas los Aragonesos, aquella saho, e be havia hun any passat, que no eren be ab lo 
rey per algunes franquees que li demanaven, segons que d'amunt es dit en aquest libre 
mateix; per què hanch negun molliment ni negu no y volch venir, sino tan solament don 
Pedro, frare del rey d'Arago, ab sos cavallers, pàg. 320 

Si vos ho gitats a no cura e sots nechligent d'aquest fet. Per què, senyor, pregam vos 
e clamam vos merce tuyt ensemps; que lexets estar vostra felonia, pàg. 321 

Estam ara e sajornam en les ciutats com a mercaders, era ahontada e menys preada 
tota la cavalleria de Spanya. Per què, senyor, vos pregam e us requerim altra vegada 
que: vos nos façats a aço tan soficient resposta de fet e de paraula, que sia a honor 
vostra e profit nostre e de tota vostra terra per tots temps», pàg. 321 

E pres los axi com ja havets oyt. Per què alguns homens de Barcelona, e majorment 
lo poble que axils veyen anar e tornar tot dia, pàg. 326 

E hagueren llur acort entre si: que mes los valia morissen ab bon nom, que si tan 
mala fama se seguia contra ells. Per què ordenaren que, si ells als no podien fer, e que 
si sol eren ab dos galeres, si devien ferir en l'armada del rey de França, pàg. 326 
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E feyals assaber encara: com ell se maravellava molt com la armada de Cecilia no 
era venguda en Catalunya; per quèls deya els manava: que, vistes les presents, la 
armada vengues a totes passades, pàg. 329 

Hac en volentat de anar ell personalment vers Gerona e de donar als Francesos 
batalla, si les sues gents pogues replegar. Per què mantinent trames ses lletres als barons 
e als cavallers e a homens de ciutats e de viles e de tot lo comtat de Barcelona 
generalment, per les quals los feya assaber l'estament de la ost dels Francesos, pàg. 329 

Era lloch hon pogueren estar los barons tots de sa terra, a dia sabut de la batalla, mils 
que en negun altre lloch. Per què, quant lo rey hac estat a Estalrich alguns dies, hun dia 
feu manament, pàg. 330 

Negun hom del mon no gosaria passar allens, ne aventurar se tan fortament, sil noble 
rey d'Arago no y fos. Per què, aytant com los veren, cridaren tuyts a grans cris, pàg. 331 

E els cavallers d'amunt dits qui venien per la muntanya hanch no pogueren saber ne 
oyr negun ardit del rey en tota aquella nit, per què n'eren fort despagats, pàg. 333 

No y bastava hom a sepellir, tants n'i morien tots dies. Per què, si vergonya nols fos, 
s'en foren tornats, pàg. 339 

Qui sabien fer aquella cava, per cas de aventura, esdevengueren se sempre en aquell 
lloch hon lleus la podien fer; per què, en negun lloch de la ciutat nos podia fer, si alli nos 
faes, pàg. 340 

Trames hun troter amagadament al rey d'Arago, per què li feu assaber lo destret e la 
fretura que havien en la ciutat, pàg. 344 

Desbarataren l'altre jorn vint e quatre galeres de les nostres; e fogis vosaltres que y 
erets, e venços vos per aquella vil gent. Per què, haguera gran sospita, si Pere d'Arago 
fos rich hom, que no haguessets pres son servey, pàg. 347 

Mas yo creu que no sia flaquea de cor vostre; per què no es mester que axis faça d'uy 
mes, pàg. 347 

E quant s'en foren partits no hagueren nengune sabuderia certa de la armada major, 
quina via havien feyta; per què anaren s'en a veles e a rems costerejant la ribera, entro 
que foren hora de vespres sonades, pàg. 349 

E aquells de les galeres del rey de França, qui veren aquestes dotze veles devant si, 
cuydaren se que fossen les deu galeres. Per què ells anaven ab gran goig; e ab grans crits 
e ab gran gatzara ixqueren los al cami, pàg. 349 

El rey de França, segons que d'amunt es dit, jaya malalt a Castello, e era tan regeu 
agreviat que no podia donar consell ne ajuda a sa gent. Per què los Francesos se 
tengueren per morts, pàg. 355 

Trames llavors hun missatge a son oncle lo rey d'Arago, per què li feya assaber: que 
son pare lo rey de França era fortment malalt, pàg. 357 

E quant ells anaven, ell anava; e quant ells se aturaven, ell se aturava. Per què, aquell 
dia quels Francesos se atendaren prop la Junquera, lo rey de Arago se atenda  , pàg. 357 

E tots los Francesos desbaratats e fuyts de la terra, e que null consell no li havia lexat 
per què ell pogues tenir establida aquella ciutat, feu apparellar al rey d'Arago: que fos sa 
merce que li atorgas vint dies de espay, pàg. 363 
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Quant lo rey hac entes lo pleyt quels Francesos li reyen parlar, sabe li fort bo, e amals 
mes conquerir per grat que per força. Per què atorga aquell pleyt en aquella manera que 
dessus havem comtat, pàg. 364 

Senyor, gran merces com a vos plau dir com en mi havets major fe que als altres, e 
quant a mi demanats especialment de consell. Per què no es mester quel vos do en 
aquella manera que vos havets dit, ço es assaber com a hom mort o que espera en breu a 
morir, pàg. 366 

No es digne de rebre tant honrada e nedea e preciosa cosa com es lo cos de Jesu-
Crist. Per què yo son aquell qui u pens e reconech be, pàg. 368 

 
4 per què relatiu amb A.N. 

Quant lo rey d'Arago veu quel fet per què ell era vengut li era fallit e vengut a menys, 
pàg. 157 

E puix axi es quel apostoli non vol fer negun socos per què yo romangues aci per 
conquerir la terra de Africa, es mon cor que yo vaga pendre lo regne de Cecilia, pàg. 
163 

Havia meses espies al rey per camins e per llochs, que li fessen assaber sil veyen 
passar per aquell lloch, e que li fos devant el cami per quèl presses, pàg. 203 

No trobaren dins llur cor ne veren negun senyal vesible ne invisible per què lo rey 
d'Arago fos indigne de rebre lo cors de Nostre Senyor Deu Jesu Crist, pàg. 369 

 

1 per qual interrogatiu 
E si vols saber per qual raho ell era marques de Prohença, pàg. 44 
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1272  Libre de Contemplació en Déu, escrit a Mallorca & transladat d’aràbic en romanç vulgar devers 
l’any M.CC.LXXII. Transcripció directa ab facsímils y variants dels més vells manuscrits, proemi, notes y 
glossari d’en M. Obrador y Bennassar, Comissió Editora Lul·liana, Palma de Mallorca, 1906, set volums. 
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per a 0 0 0 0 0 1 0 per què relatiu A.orac. 25 9 15 2 2 8 11
per+S.N.+a+inf. 3 2 1 4 10 19 21 per què interrog. dir. 13 21 16 13 3 23 13
per+inf. causal 16 11 59 43 32 32 35 per què interrog. indir. 1 0 4 1 0 2 1
per+inf. final  17 9 42 19 30 24 26 per què causal 1 0 0 0 1 1 1
per+inf. de dest. 64 38 74 72 74 63 107 per què final 1 0 0 0 1 0 1
per tal com (con) 3 3 0 0 0 5 1 per ço (açò, assò) 224 139 381 665 589 630 871
per ço com 20 51 43 79 72 44 28 per + rel.comp. 80 33 110 268 140 176 386
per ço car (quar o cor) 292 135 218 310 302 238 273 per tal que 167 154 271 198 196 224 456
per tal car 13 3 6 1 1 4 3 per ço que 14 3 24 25 19 15 54
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puix que 80 51 71 72 89 108 75 546 
car (quar o cor) 1.690 572 1.157 1.433 974 1.230 1.333 8.389 

 
1 Per a 

On, com assó sia en axí, doncs la vostra gran amor ador e lou e contemple e a ella 
coman la mia amor e a ella la do per a amar e a honrar e a loar e a servir son gloriós 
volum VI, cap. 269-10, pàg. 6. 

 

57Per + SN + a + infinitiu 
Vos donas los Evangelis per evangelitzar, e vos vos encarnas per nosaltres a 

recrear, e a ordonar com anassem a parays, volum I, pàg. 270 

Adoncs con murís en la sancta crou per nos a salvar, volum I, pàg. 278 
Sots amador del nostre bé e de la nostra gloria: car per vos a amar e a honrar e 

a servir e a beneyr e a obeir, esdevé als hòmens gloria e benahuiransa, volum II, 
pàg. 24 

Enaxí demostra la vostra ajuda a tots aquells qui per vos a honrar e a servir 
volrán murir, volum II, pàg. 133 

¿Que li val, Sényer, al home luxuriós portar nedeus vestiments ni bells 
ornaments, pus que luxuria té ensutzat son cor, lo qual vos avets donat a home per 
vos a amar e a cogitar, e luxuria té ses mans ensutzades, les quals vos li avets 
donades per fer obres de caritat e per tocar les viandes necessaries a sa boca?, 
volum III, pàg. 256-7, 

E volc soferir greu mort en la creu per lo seu poble a restaurar, volum IV, pàg. 
169 
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La greu mort que la vostra sancta humanitat sostenc per nosaltres peccadors a 
salvar, volum IV, pàg. 460 

Son bon senyor qui murí per son poble a defendre, volum IV, pàg. 460 
Car com los crestians, Sényer, remembren que vos per home a salvar e a 

desliurar dels mals infernals volgués esser home, volum IV, pàg. 479 

Los elements prenen vertut e endressament per los signes e per les planetes a 
engenrar o a corrompre los metalls, volum V, pàg. 40 

Sényer ver Deus qui creas la mia memoria per vos a remembrar el meu 
enteniment, volum V, pàg. 118 

Per vos a entendre e la mia volenlal, volum V, pàg. 118 
Per vos a amar!, volum V, pàg. 118 
Nostre senyor Jhesu Christ nasqué de la Verge gloriosa e fo mort e crucificat per 

nosaltres peccadors a reembre, volum V, pàg. 227 
Nostra dona sancta Maria e pres mort per nosaltres peccadors a resembre del 

poder del diable, volum V, pàg. 227 
Lo cors que humiliás a la mort per los nostres peccats a delir e per sanar nostres 

langors e nostres greus dolors, volum V, pàg. 240 
Es occasio de mortificar luxuria mortificant la sensualitat per sovín a remembrar 

e a entendre e a amar e a tembre vostres manaments, volum V, pàg. 307 
E per sovín a ymaginar e a menysprear la sanc el pudrit els sutzes loes legs e 

pudents on se fa la luxuria, volum V, pàg. 307 

On, a assó a creure e a afermar es tot hom obligat per fer honor a vostre saber, 
volum V, pàg. 358 

Lo meu cors sia per la vostra amor vensut e sobrat per angoxosa mort reebuda 
per les vostres laors a honrar, volum VI, pàg. 37 

Ni qui·l loen ni 1’adoren ne qui per amor d’ell a honrar e a servir e a loar 
moren, volum VI, pàg. 52 

Tot hom qui am vostra humanitat ne qui remembre ne entena ni am vostres 
qualitats ne qui aya treballs ne passions per vostra humanitat a loar e a honrar, 
volum VI, pàg. 53 

So que sab en hom qui per vostra humanitat a amar treballa e mor, volum VI, 
pàg. 53 

Aquells qui treballen per vos a honrar, volum VI, pàg. 149 
Es significat al huma enteniment que on mes per vos a nudrir nostra dona 

treballava, mes vos amava, volum VI, pàg. 158 
Com fos en la crou pujat per nosaltres peccadors a salvar, volum VI, pàg. 158 

Los reys ni·ls princeps com amen aver honrament per los hòmens justs a esser 
senyors d’aquells, volum VI, pàg. 237 

Lo remembrament es occasionat per la volentat a remembrar e lenteniment a 
entendre oració, volum VI, pàg. 284 
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DEUS eternal qui·us encarnas per demostrar a nos lo gran acabament de vostres 
vertuts!, volum VI, pàg. 317 

La memoria es creada per vos a membrar, volum VI, pàg. 347 
E lenteniment per vos a entendre el voler per vos a amar, volum VI, pàg. 347 
E lenteniment per vos a entendre el voler per vos a amar, volum VI, pàg. 347 
Enaxí avets vos creada en la ànima memoria per vos a remembrar, volum VI, 

pàg. 347 
E enteniment per vos a entendre, volum VI, pàg. 347 
E voler per vos a amar, volum VI, pàg. 347 
Com aja veritat e justicia e leyaltat e amor e totes les altres vertuts per ordonat 

remembrament e enteniment a voler, volum VI, pàg. 378 
No ha presa forma ni figura en acabament reebut per vos a esser membrat e 

entes e amat, volum VI, pàg. 397 
Nostre voler tot franc per vos a amar, volum VI, pàg. 420 
En axí per gracia en paradís a significar vostra justicia e vostra misericordia 

perdurablement cové que noy sia forma privada, volum VI, pàg. 443 

Senyor liberal qui a la ánima avets donat remembrament per vos a membrar, 
volum VII, pàg. 50 

E enteniment per vos a entendre, volum VII, pàg. 50 
E voler per vos a amar!, volum VII, pàg. 50 
Ni sab sa ánima pujar per ells a adorar e a contemplar la vostra gloria, volum 

VII, pàg. 130 
Sens tota comparació es la memoria poderosa per sa poquca a ublidar vostra 

gloria, volum VII, pàg. 135 
Que no es poderosa per sa granea a membrar vostra infinida gloria, volum VII, 

pàg. 135 
Com lo cavall val mes quel camell per correr e lo camell val mes que lo cavall 

per gran fex a portar, volum VII, pàg. 140 
La vostra sancta bonea sia figura jassía que nos per ella a conéxer afigurem 

sensualment, volum VII, pàg. 156 
La vostra humanitat volc morir per la especia humana a recrear, volum VII, 

pàg. 178 
Els treballs que vostre cors sostenc per nosaltres a recrear e a salvar e a rembre, 

volum VII, pàg. 188 
Ni pusca hom fugír als treballs que dona, per mills a declarar e a demostrar la 

frevoltat de predestinació, volum VII, pàg. 214 
Molt mes es ajudada per la A a fer B e a esquivar E, volum VII, pàg. 279 
Es mills ajudada per la A a relevar del peccat e de la corrupcio, volum VII, pàg. 

280 
Son pus ajudats per la A a fer bé e a esquivar mal, volum VII, pàg. 281 
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Totes les vegades que per vos a honrar e a servir e a loar será en treballs e en 
plors, volum VII, pàg. 414 

Vos volets esser mes honrat per aquells qui per vos a honrar treballen, que per 
los infeels, volum VII, pàg. 416 

Menys vos poden honrar en sí metexes sostinent per vos a honrar pobrea e fam e 
set, volum VII, pàg. 417 

E que per son senyor a amar e a loar e a servir e a fer plaer, se fassa sotsmés e 
servu e catíu de vertuts, volum VII, pàg. 639 

 
Per + infinitiu causal 

Nota: Advertim el lector que, més d’un cop, algun dels exemples recollits com a 
mostra d’infinitius causals podria ser interpretat també com un infinitiu de destinació. 
Això es deu a la complexitat d’aquest text lul·lià, farcit d’interrelacions molt complexes, 
que posen en evidència la necessitat d’una marca que distingisca clarament tots dos 
sentits. Hem mirat de valdre’ns del context general per a fer aquesta classificació, però 
no ens estranyaria gaire que en algun cas ens haguem errat. 

Car axí es raó e dretura que vos ajats creat e fet tot quant es, per esser vos conegut 
per bo, sens nuil defalliment, volum I, pàg. 117 

Gloria e vertut e acabament de bonea sia coneguda en vos, Sényer Deus: car pus que 
vos per voler creas tantes creatures e tan diverses, volum I, pàg. 148 

Doncs jo deg esser conegut per esser vil e pobre, volum I, pàg. 154 
Car per oyr ou lome los lenguatges e les vous, e per oyr ha conexensa de la 

diversitat dels lenguatges e de les vous, volum I, pàg. 203 

Car per oyr ou lome los lenguatges e les vous, e per oyr ha conexensa de la 
diversitat dels lenguatges e de les vous, volum I, pàg. 203 

E per lo veer ha conexensa lome de les diversitats de les formes e de les colors, e per 
lo gustar ha lome conexensa de les coses dolces e de les coses amargoses, e per lo 
odorar ha lome conexensa de les odors, e per lo sentir ha lome conexensa de les coses 
tocants e ha conexensa de sanitat e de malautía, volum I, pàg. 203 

E per lo veer ha conexensa lome de les diversitats de les formes e de les colors, e per 
lo gustar ha lome conexensa de les coses dolces e de les coses amargoses, e per lo 
odorar ha lome conexensa de les odors, e per lo sentir ha lome conexensa de les coses 
tocants e ha conexensa de sanitat e de malautía, volum I, pàg. 203 

E per lo veer ha conexensa lome de les diversitats de les formes e de les colors, e per 
lo gustar ha lome conexensa de les coses dolces e de les coses amargoses, e per lo 
odorar ha lome conexensa de les odors, e per lo sentir ha lome conexensa de les coses 
tocants e ha conexensa de sanitat e de malautía, volum I, pàg. 203 

E per lo veer ha conexensa lome de les diversitats de les formes e de les colors, e per 
lo gustar ha lome conexensa de les coses dolces e de les coses amargoses, e per lo 
odorar ha lome conexensa de les odors, e per lo sentir ha lome conexensa de les coses 
tocants e ha conexensa de sanitat e de malautía, volum I, pàg. 203 
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Vos avets ordonat que tots los homens qui sien negociosos per esser honrats e per 
aver vans delits e per aver vana gloria e per aver abundament de riquées, que tots vajen 
per via de falsctat, volum I, pàg. 243 

Vos avets ordonat que tots los homens qui sien negociosos per esser honrats e per 
aver vans delits e per aver vana gloria e per aver abundament de riquées, que tots vajen 
per via de falsctat, volum I, pàg. 243 

Vos avets ordonat que tots los homens qui sien negociosos per esser honrats e per 
aver vans delits e per aver vana gloria e per aver abundament de riquées, que tots vajen 
per via de falsctat, volum I, pàg. 243 

Vos avets ordonat que tots los homens qui sien negociosos per esser honrats e per 
aver vans delits e per aver vana gloria e per aver abundament de riquées, que tots vajen 
per via de falsctat, volum I, pàg. 243 

Beneyt siats vos, qui en laltre seggle avets posat infern per esser loc als injuriosos, 
volum I, pàg. 304 

Que vos siats Deu e home no poguessen atrobar que en vos caigués nuil defalliment 
ni nuil vici per esser Deu e home ensems, volum II, pàg. 37 

Mas si ells per vos esser Deu e home no atroben vostra volentat esser viciosa ni 
defallent de vertuts, volum II, pàg. 39 

Sényer, que hom am mes fer injuria que reebre; car per fer injuria, la vostra 
sentencia lo condampna a foc perdurable; e per soferre injuria en paciencia, la vostra 
justicia 1 apella a perdurable gloria, volum II, pàg. 89 

Sényer, que hom am mes fer injuria que reebre; car per fer injuria, la vostra 
sentencia lo condampna a foc perdurable; e per soferre injuria en paciencia, la vostra 
justicia 1 apella a perdurable gloria, volum II, pàg. 89 

Enaxí, Sényer, con vos avets home ennobleyt per esser humá que li avets donat, 
volum II, pàg. 108 

Sényer, qui als pobres ha feta almoyna de tots los seus bens, con sesdevé que ell per 
fer almoynes esdevé en estament de pobrea, volum II, pàg. 134 

Qui fan almoyna als menyscreents de sí metexs, e son mártirs per preicar la via vera, 
volum II, pàg. 135 

Tota la mia oracio deu esser ab entencio que pusca esser loador vostrc; car per loar 
vos, esdevé hom a perdurable benahuiransa, volum II, pàg. 180 

A vos, Sényer Deus, sia donada laor e gloria e benediccio, e nosaltres siam coneguts 
per esser coses vils e mesquines, volum III, pàg. 7 

Nosaltres siam coneguts per esser coses vils e mesquines e pobres: car enaxí com 
nosaltres, Sényer, som vists esser vils, volum III, pàg. 7 

Tot so que ells volrán complir en est mon per donar laor de vos, volum III, pàg. 59 
Enaxí com per odorar males odors lo cors del home es corrumput e enmalautit, 

volum III, pàg. 164 
Enmalautexen lur cors per sobre menjar e per sobre beure, volum III, pàg. 175 
Enmalautexen lur cors per sobre menjar e per sobre beure, volum III, pàg. 175 
Les sabors que an perdudes per massa menjar, volum III, pàg. 175 
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Lo cors del home se enmalautex per massa menjar e per massa beure, e per poc 
menjar e per poc beure, o per nafres o per dolors, volum III, pàg. 190 

Lo cors del home se enmalautex per massa menjar e per massa beure, e per poc 
menjar e per poc beure, o per nafres o per dolors, volum III, pàg. 190 

Lo cors del home se enmalautex per massa menjar e per massa beure, e per poc 
menjar e per poc beure, o per nafres o per dolors, volum III, pàg. 190 

Lo cors del home se enmalautex per massa menjar e per massa beure, e per poc 
menjar e per poc beure, o per nafres o per dolors, volum III, pàg. 190 

Enmalautex hom per massa menjar que per poc menjar; e mes vegades ensanex hom 
per poc menjar que per massa menjar, volum III, pàg. 190 

Enmalautex hom per massa menjar que per poc menjar; e mes vegades ensanex hom 
per poc menjar que per massa menjar, volum III, pàg. 190 

Enmalautex hom per massa menjar que per poc menjar; e mes vegades ensanex hom 
per poc menjar que per massa menjar, volum III, pàg. 190 

Enmalautex hom per massa menjar que per poc menjar; e mes vegades ensanex hom 
per poc menjar que per massa menjar, volum III, pàg. 190 

Enmalautex; car per ira e per enveja e per cobeea e per ignorancia o per massa 
cogitar o per massa ymagenar o massa remembrar, volum III, pàg. 191 

Enmalautex; car per ira e per enveja e per cobeea e per ignorancia o per massa 
cogitar o per massa ymagenar o massa remembrar, volum III, pàg. 191 

Seré sensible en mon cors de malautía, e en ma anima de sanitat, per sobre vetlar e 
per sobre dejunar e per sobre plorar e per sobrecogitar e per molt amar e per molt 
adorar!, volum III, pàg. 195 

Seré sensible en mon cors de malautía, e en ma anima de sanitat, per sobre vetlar e 
per sobre dejunar e per sobre plorar e per sobrecogitar e per molt amar e per molt 
adorar!, volum III, pàg. 195 

Seré sensible en mon cors de malautía, e en ma anima de sanitat, per sobre vetlar e 
per sobre dejunar e per sobre plorar e per sobrecogitar e per molt amar e per molt 
adorar!, volum III, pàg. 195 

Seré sensible en mon cors de malautía, e en ma anima de sanitat, per sobre vetlar e 
per sobre dejunar e per sobre plorar e per sobrecogitar e per molt amar e per molt 
adorar!, volum III, pàg. 195 

Seré sensible en mon cors de malautía, e en ma anima de sanitat, per sobre vetlar e 
per sobre dejunar e per sobre plorar e per sobrecogitar e per molt amar e per molt 
adorar!, volum III, pàg. 195 

Seré sensible en mon cors de malautía, e en ma anima de sanitat, per sobre vetlar e 
per sobre dejunar e per sobre plorar e per sobrecogitar e per molt amar e per molt 
adorar!, volum III, pàg. 195 

Lo cors huma es sensible de repós per sadollament e per dormir e per jaer en blans 
draps e [...] per entendre les coses en que duptava e per amar les coses que desamava e 
per saber les coses que ignorava e per confiar en les coses de que·s temía, volum III, 
pàg. 196 
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Lo cors huma es sensible de repós per sadollament e per dormir e per jaer en blans 
draps e [...] per entendre les coses en que duptava e per amar les coses que desamava e 
per saber les coses que ignorava e per confiar en les coses de que·s temía, volum III, 
pàg. 196 

Lo cors huma es sensible de repós per sadollament e per dormir e per jaer en blans 
draps e [...] per entendre les coses en que duptava e per amar les coses que desamava e 
per saber les coses que ignorava e per confiar en les coses de que·s temía, volum III, 
pàg. 196 

Lo cors huma es sensible de repós per sadollament e per dormir e per jaer en blans 
draps e [...] per entendre les coses en que duptava e per amar les coses que desamava e 
per saber les coses que ignorava e per confiar en les coses de que·s temía, volum III, 
pàg. 196 

Lo cors huma es sensible de repós per sadollament e per dormir e per jaer en blans 
draps e [...] per entendre les coses en que duptava e per amar les coses que desamava e 
per saber les coses que ignorava e per confiar en les coses de que·s temía, volum III, 
pàg. 196 

Lo cors huma es sensible de repós per sadollament e per dormir e per jaer en blans 
draps e [...] per entendre les coses en que duptava e per amar les coses que desamava e 
per saber les coses que ignorava e per confiar en les coses de que·s temía, volum III, 
pàg. 196 

Tota hora es vivificat mes per sentir plaers que per sentir pesars, e tota hora es mes 
mortificat per sentir pesars que per sentir plaers, volum III, pàg. 202 

Tota hora es vivificat mes per sentir plaers que per sentir pesars, e tota hora es mes 
mortificat per sentir pesars que per sentir plaers, volum III, pàg. 202 

Tota hora es vivificat mes per sentir plaers que per sentir pesars, e tota hora es mes 
mortificat per sentir pesars que per sentir plaers, volum III, pàg. 202 

Tota hora es vivificat mes per sentir plaers que per sentir pesars, e tota hora es mes 
mortificat per sentir pesars que per sentir plaers, volum III, pàg. 202 

Aquells qui en vos contemplen sensualment, parlant o oent; car mes s’acosta la 
anima a vos per cogitar e per ymagenar e per remembrar e per amar, que per les 
paraules que l’ome parla, volum III, pàg. 204 

Aquells qui en vos contemplen sensualment, parlant o oent; car mes s’acosta la 
anima a vos per cogitar e per ymagenar e per remembrar e per amar, que per les 
paraules que l’ome parla, volum III, pàg. 204 

Aquells qui en vos contemplen sensualment, parlant o oent; car mes s’acosta la 
anima a vos per cogitar e per ymagenar e per remembrar e per amar, que per les 
paraules que l’ome parla, volum III, pàg. 205 

Aquells qui en vos contemplen sensualment, parlant o oent; car mes s’acosta la 
anima a vos per cogitar e per ymagenar e per remembrar e per amar, que per les 
paraules que l’ome parla, volum III, pàg. 205 

Nulla negligencia no sia atrobada en mi, e que tot sia cubert e ple de diligencia e 
damor, per esser loador de vos e de la vostra sancta passio, volum III, pàg. 212 

Los benahuyrats mártirs qui per loar vos se combaten en la mort!, volum III, pàg. 
256 
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Per lo sancfoniment de son ventre, qui aura massa reebudes de les viandes per 
massa menjar e per massa boure, volum III, pàg. 270 

Per lo sancfoniment de son ventre, qui aura massa reebudes de les viandes per 
massa menjar e per massa boure, volum III, pàg. 270 

Glotonía e lupunía [llepolia] fa hom massa menjar e massa boure, e per molt menjar 
e beure esdevé hom en sancfoniment e en malautía, volum III, pàg. 270 

Glotonía, Sényer, mha fet alcunes vegades esdevenir orat e mentider; car per massa 
menjar son esdevengut en escalfament de vi, e per massa beure son esdevengut 
mentider e orat, volum III, pàg. 271 

Glotonía, Sényer, mha fet alcunes vegades esdevenir orat e mentider; car per massa 
menjar son esdevengut en escalfament de vi, e per massa beure son esdevengut 
mentider e orat, volum III, pàg. 271 

He ple mon ventre per sobre menjar e per massa boure, volum III, pàg. 273 
He ple mon ventre per sobre menjar e per massa boure, volum III, pàg. 273 
Car enaxí con hom conex lome foll, exit de son seny, per dir paraules desordonades, 

volum III, pàg. 353 
Ell vos loará eus fará gracies con se veurá murir per la vostra amor e per confessar 

veritat de la sancta fe christiana denant los innorants veritat de la sancta fe romana, 
volum III, pàg. 365 

Vos, Sényer, vos encarnas e us unís ab natura humana e murís per amar natura 
humana, volum IV, pàg. 137 

Al enteniment Huma es significat que vos avets occasió de esser Home; car per esser 
vos Home es demostrat a nosaltres lo vostre acabament, volum IV, pàg. 157 

Membrant som que en lo comensament de mos dies e de mon jovent vos he desamat 
per amar les vanitats mundanes, volum IV, pàg. 193 

Per odorar, Sényer, odors, cau home sensualment en temptacio sensual o 
entellectual, car odors donen a home remembraments e cogitacions e ymaginacions 
dalcunes coses sensuals, volum IV, pàg. 196 

La temptacio e en la intellectuitat se forma per desijar e per ymaginar e per opinar o 
duptar, volum IV, pàg. 196 

La temptacio e en la intellectuitat se forma per desijar e per ymaginar e per opinar o 
duptar, volum IV, pàg. 196 

La temptacio e en la intellectuitat se forma per desijar e per ymaginar e per opinar o 
duptar, volum IV, pàg. 196 

On, per so com  per odorar home ha moviment a peccat, volum IV, pàg. 205 
La potencia imaginativa es sobjecta a peccat per tenir la pensa dome ociosa qui va 

ymaginant, volum IV, pàg. 208 
Veritat se differencieja en ells; car una veritat aperceb hom, Sényer, per veer, altra 

per oír, altra per odorar, altra per gustar, altra per palpar; car la vista tracta de color 
e de forma, e loyr tracta de veu e de paraula, e odorar tracta de odor, e gustar de 
sabor, e palpar de calor e fredor, volum IV, pàg. 220 
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Veritat se differencieja en ells; car una veritat aperceb hom, Sényer, per veer, altra 
per oír, altra per odorar, altra per gustar, altra per palpar; car la vista tracta de color 
e de forma, e loyr tracta de veu e de paraula, e odorar tracta de odor, e gustar de 
sabor, e palpar de calor e fredor, volum IV, pàg. 220 

Veritat se differencieja en ells; car una veritat aperceb hom, Sényer, per veer, altra 
per oír, altra per odorar, altra per gustar, altra per palpar; car la vista tracta de color 
e de forma, e loyr tracta de veu e de paraula, e odorar tracta de odor, e gustar de 
sabor, e palpar de calor e fredor, volum IV, pàg. 220 

Veritat se differencieja en ells; car una veritat aperceb hom, Sényer, per veer, altra 
per oír, altra per odorar, altra per gustar, altra per palpar; car la vista tracta de color 
e de forma, e loyr tracta de veu e de paraula, e odorar tracta de odor, e gustar de 
sabor, e palpar de calor e fredor, volum IV, pàg. 220 

Veritat se differencieja en ells; car una veritat aperceb hom, Sényer, per veer, altra 
per oír, altra per odorar, altra per gustar, altra per palpar; car la vista tracta de color 
e de forma, e loyr tracta de veu e de paraula, e odorar tracta de odor, e gustar de 
sabor, e palpar de calor e fredor, volum IV, pàg. 220 

Molts hòmens, Sényer, son mal acustumats en lur apercebiment e en lur conexensa, 
car per sobre conexensa e per sobre apercebiment esdevé hom proumtós e envejós, 
volum IV, pàg. 233 

Home es mal acustumat per concordar les entellectuitats e les sensualitats en la 
sensitiva, volum IV, pàg. 233 

Si lo firmament se movía naturalment per aver acabament, sería defallent d 
acabament, volum IV, pàg. 250 

Molt mes se demostra e·s significa larguea esser en vos per affermar resurreccio, 
que no fa per negar resurreccio; car molt major do es e pus noble donar gloria en 
parays a anima c a cors glorificat, que no es donar gloria a anima tan solament sens 
ajustament de cors, volum IV, pàg. 260 

Molt mes se demostra e·s significa larguea esser en vos per affermar resurreccio, 
que no fa per negar resurreccio; car molt major do es e pus noble donar gloria en 
parays a anima c a cors glorificat, que no es donar gloria a anima tan solament sens 
ajustament de cors, volum IV, pàg. 260 

Oh vos, Sényer, qui languits mon cors per sobre treballar e turmentats ma anima per 
molt desirar!, volum IV, pàg. 277 

Oh vos, Sényer, qui languits mon cors per sobre treballar e turmentats ma anima per 
molt desirar!, volum IV, pàg. 277 

Com per odorar bones odors jom sia moltes de vegades aclinat a luxuria e a molts 
altres peccats, e com per odorar males odors jo no aja menyspreades les viltats, volum 
IV, pàg. 336 

Com per odorar bones odors jom sia moltes de vegades aclinat a luxuria e a molts 
altres peccats, e com per odorar males odors jo no aja menyspreades les viltats, volum 
IV, pàg. 336 

Que per sobre menjar e beure sia estat moltes vegades sancfús e embriac, volum IV, 
pàg. 336 
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Que les mies sensualitats sien resemblants a les vostres en sostenir greus dolors per 
loar vostres laors, volum IV, pàg. 339 

Car per sobre amar la anima remembra massa so que ama, e per lo sobre 
remembrament 1 enteniment innora aquelles coses que cuida entendre, volum IV, pàg. 
370 

Car per sobre amar la anima remembra massa so que ama, e per lo sobre 
remembrament 1 enteniment innora aquelles coses que cuida entendre, volum IV, pàg. 
370 

Dels falliments que hom ha fets corporalment per massa menjar o beure o per 
luxuria o per mort, volum IV, pàg. 381 

Covénse que tantes de vegades li torn tro que la entena: car enaxí com per mostrar e 
per significar poc son impossibols coses a entendrc, volum IV, pàg. 405 

Covénse que tantes de vegades li torn tro que la entena: car enaxí com per mostrar e 
per significar poc son impossibols coses a entendrc, volum IV, pàg. 405 

En axí per molt mostrar e significar son les coses possibols a esser sabudes e 
enteses, volum IV, pàg. 405 

On, com assò sia en axí, doncs per sobre remembrar e per sobre entendre e per 
sobre voler los delits els honraments daquest mon, volum IV, pàg. 432 

On, com assò sia en axí, doncs per sobre remembrar e per sobre entendre e per 
sobre voler los delits els honraments daquest mon, volum IV, pàg. 432 

On, com assò sia en axí, doncs per sobre remembrar e per sobre entendre e per 
sobre voler los delits els honraments daquest mon, volum IV, pàg. 432 

Sényer, que jo vaja murir per loar vostres honraments, volum IV, pàg. 437 
Que hom compona les .iij. qualitats ab les .ix. per donar laor e honor de vos, volum 

IV, pàg. 461 
La anima pus fortment fa son poder per fe que no fa per saber, volum IV, pàg. 462 
Enaxí com per innorar e per ublidar e per malvolensa fenex e delex e minva en home 

animositat, volum IV, pàg. 481 

Enaxí com per innorar e per ublidar e per malvolensa fenex e delex e minva en home 
animositat, volum IV, pàg. 481 

Car per sobre menjar esdevendrá an Pere impossíbol cosa menjar per so car no 
aurá que menuc per raó de la vianda que ha guastada o será malaute per sobre menjar, 
volum V, pàg. 10 

Car per sobre menjar esdevendrá an Pere impossíbol cosa menjar per so car no 
aurá que menuc per raó de la vianda que ha guastada o será malaute per sobre menjar, 
volum V, pàg. 10 

Es impossíbol cosa que per fer peccat sia hom bo e per fer bé sia hom peccador, en 
axí es possíbol cosa que per fer mal sia hom peccador e per fer bé sia hom en santedat, 
volum V, pàg. 12 

Es impossíbol cosa que per fer peccat sia hom bo e per fer bé sia hom peccador, en 
axí es possíbol cosa que per fer mal sia hom peccador e per fer bé sia hom en santedat, 
volum V, pàg. 12 
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Es impossíbol cosa que per fer peccat sia hom bo e per fer bé sia hom peccador, en 
axí es possíbol cosa que per fer mal sia hom peccador e per fer bé sia hom en santedat, 
volum V, pàg. 12 

Es impossíbol cosa que per fer peccat sia hom bo e per fer bé sia hom peccador, en 
axí es possíbol cosa que per fer mal sia hom peccador e per fer bé sia hom en santedat, 
volum V, pàg. 12 

La final raó, Sényer, per que materia angelical no priva de forma, es per esser 
continuament coneguda la vostra gran bonea, volum V, pàg. 22 

Qui per vista sensual ha conexensa e demostració de les figures sensuals, e per oyr 
paraules ha conexensa de les coses passades, volum V, pàg. 135 

E de anima e de cors sia compost animal, e que per menjar e per beure viva home e 
per fam e per set muyra, volum V, pàg. 151 

E de anima e de cors sia compost animal, e que per menjar e per beure viva home e 
per fam e per set muyra, volum V, pàg. 151 

Que hom se sanciona e s’embriac per massa menjar e per massa boure, volum V, 
pàg. 157 

E per assó com avé per voler, mes de mérit n’ha que com avé per sa natura, volum 
V, pàg. 164 

On, com home, Sényer, sotsmet sos .v. senys sensuals e hom per veer o per oyr o per 
odorar o per gustar o per sentir es desobedient als vostres manaments, volum V, pàg. 
270 

On, com home, Sényer, sotsmet sos .v. senys sensuals e hom per veer o per oyr o per 
odorar o per gustar o per sentir es desobedient als vostres manaments, volum V, pàg. 
270 

On, com home, Sényer, sotsmet sos .v. senys sensuals e hom per veer o per oyr o per 
odorar o per gustar o per sentir es desobedient als vostres manaments, volum V, pàg. 
270 

On, com home, Sényer, sotsmet sos .v. senys sensuals e hom per veer o per oyr o per 
odorar o per gustar o per sentir es desobedient als vostres manaments, volum V, pàg. 
270 

On, com home, Sényer, sotsmet sos .v. senys sensuals e hom per veer o per oyr o per 
odorar o per gustar o per sentir es desobedient als vostres manaments, volum V, pàg. 
270 

Com hom es a vos desobedient per aver delits de les coses sensuals, volum V, pàg. 
270 

Vos avets donat a home cor per esser cambra de contemplar, volum V, pàg. 276 
Axí, Sényer, la sensitiva mor per veer e oyr e odorar e gustar e palpar coses don lo 

cors reeb corrupcio e mort, volum V, pàg. 297 
Com per aver moltes mullers e moltes fembres sien los hòmens  pus luxuriosos, 

volum V, pàg. 309 
Que seguesca mes lenteniment que la paraula; car mes entén hom per enteniment 

que per paraula ni per escriure o per legir, volum V, pàg. 350 
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Que seguesca mes lenteniment que la paraula; car mes entén hom per enteniment 
que per paraula ni per escriure o per legir, volum V, pàg. 350 

Enaxí, Sényer, per so car per fer bones obres la vostra justicia significa salvació e 
per fer males obres significa dampnacio, volum V, pàg. 368 

Benahuirats son aquells qui per loar vostra humanitat son pobres e son turmentats e 
morts, volum VI, pàg. 139 

Enaxí com pobrea se forma es demostra en home per poc guaanyar e per molt 
despendre, volum VI, pàg. 224 

Enaxí com pobrea se forma es demostra en home per poc guaanyar e per molt 
despendre, volum VI, pàg. 224 

Que vulla voler com menuc poc e que beva molt, car per molt beure coses humides e 
fredes senjenra humiditat e fredor, volum VI, pàg. 244 

Aitant com per molt boure e per menjar poc la humiditat es multiplicada e la 
sequetates mortificada, volum VI, pàg. 244 

Aitant com per molt boure e per menjar poc la humiditat es multiplicada e la 
sequetates mortificada, volum VI, pàg. 244 

Si la ymaginativa es ujada e treballada per massa ymagina, volum VI, pàg. 248 
La memoria demaná perdó per ublidar e lenteniment per innorar, volum VI, pàg.  

Com la memoria remembra e lenteniment entén los plaers qui son per véer e per oyr 
e axí dels altres senys, volum VI, pàg. 254 

Que la volentat la ànima vulla aclinar per remembrar e a entendre les coses 
sensuals, volum VI, pàg. 256 

La amor sensual se forma en la volentat del home per véer belles figures e belles 
colors e belles faysons e bells ordonaments, volum VI, pàg. 258 

Dels senys e de les vertuts entellectuals; car .j. plaer ha hom per entendre altre per 
voler e .j. per entendre justicia e altre per entendre misericordia, volum VI, pàg. 260 

Dels senys e de les vertuts entellectuals; car .j. plaer ha hom per entendre altre per 
voler e .j. per entendre justicia e altre per entendre misericordia, volum VI, pàg. 260 

Dels senys e de les vertuts entellectuals; car .j. plaer ha hom per entendre altre per 
voler e .j. per entendre justicia e altre per entendre misericordia, volum VI, pàg. 260 

Dels senys e de les vertuts entellectuals; car .j. plaer ha hom per entendre altre per 
voler e .j. per entendre justicia e altre per entendre misericordia, volum VI, pàg. 260 

Com pot esser aquest falliment en nosaltres, que major amor fem esser actualment 
per amar les coses sensuals que per amar les coses entellectuals?, volum VI, pàg. 260 

Com pot esser aquest falliment en nosaltres, que major amor fem esser actualment 
per amar les coses sensuals que per amar les coses entellectuals?, volum VI, pàg. 260 

Entellectualment entenem que per remembrar e entendre e amar humilitat pot hom 
aver santetat, volum VI, pàg. 266 

Per assó son los hòmens peccadors per sobre menjar e beure o per altres 
sensualitats, volum VI, pàg. 271 

Plaer en lo carcanyell per menjar e beure les coses saboroses, volum VI, pàg. 272 
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Sensualment sent hom per vista o per oyda o per odorar o per gustar o per sentir 
alcuna cosa sensual qui sia leja e sutza, volum VI, pàg. 293 

Sensualment sent hom per vista o per oyda o per odorar o per gustar o per sentir 
alcuna cosa sensual qui sia leja e sutza, volum VI, pàg. 293 

Sensualment sent hom per vista o per oyda o per odorar o per gustar o per sentir 
alcuna cosa sensual qui sia leja e sutza, volum VI, pàg. 293 

Los hòmens orats qui per sobre cogitar tornen orats, volum VI, pàg. 303 
La ànima remembra e entén e vol tan ferventment los plaers de luxuria, que per 

massa membrar e entendre e voler languex e mor lo cors, volum VI, pàg. 354 
Sí assó fos axí, doncs en Pere per fer almoyna ni per amar en Guillem no fora 

guaardonat per vos, volum VI, pàg. 385 

Sí assó fos axí, doncs en Pere per fer almoyna ni per amar en Guillem no fora 
guaardonat per vos, volum VI, pàg. 385 

Nos posam e afiguram sensualment per aver conexensa entellectualment, volum VII, 
pàg. 157 

Hom vol remembrar e entendre lo gran bé qui es en home per véer e oyr, volum VII, 
pàg. 157 

Enteniment qui entén la forsa de predestinació per saber e la frevoltat de 
predestinació per dretura, volum VII, pàg. 177 

Mills es significada resurreccio per creure que vostre cors sia resuscitat que no per 
negar la vostra encarnació, volum VII, pàg. 191 

Car mills es significada resurreccio per creure que vostre cors sia resuscitat que no 
per negar la vostra encarnació e passio e resurreccio, volum VII, pàg. 192 

Enaxí com lo voler val aitant per no voler peccat com per voler bé en les creatures, 
enaxí la vostra gloria, volum VII, pàg. 141 

Enaxí com lo voler val aitant per no voler peccat com per voler bé en les creatures, 
enaxí la vostra gloria, volum VII, pàg. 141 

Doncs hom sería mellor per la menor vertut e sería pijor per aver gran vertut, volum 
VII, pàg. 230 

Hom sería mellor per la menor vertut e sería pijor per aver gran vertut, volum VII, 
pàg. 230 

Greu mort angoxosa per nosaltres peccadors e per honrar la B en la D, volum VII, 
pàg. 272 

Com nos ajam aqüestes figures endressades per aver conexensa de les vostres 
vertuts, volum VII, pàg. 284 

Grans peccats ha fets la E per oyr vanitats e peccats contra la A, volum VII, pàg. 
344 

Aura encercat en la memoria la gran culpa que la E ha per oyr, volum VII, pàg. 344 
La gran culpa que la E ha per cogitar contraríes coses de la A, volum VII, pàg. 344 
Aura contriccio e pencdiment dels peccats que la E ha fets per oyr e dels peccats que 

ella ha fets per cogitacio, volum VII, pàg. 345 
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El gran mal que la C e la E an esquivat per oyr e per cogitar, volum VII, pàg. 345 

El gran mal que la C e la E an esquivat per oyr e per cogitar, volum VII, pàg. 345 

Si en Pere vol plorar sos peccats e nols pot plorar per amor ni per oyr ni per cogitar, 
cové que mut la M a entendre e a reebre la dretura, volum VII, pàg. 347 

Si en Pere vol plorar sos peccats e nols pot plorar per amor ni per oyr ni per cogitar, 
cové que mut la M a entendre e a reebre la dretura, volum VII, pàg. 347 

Plorar es occasionat en la L per molt remembrar e entendre e amar, volum VII, pàg. 
351 

Segons que poden per memòria e per entendre e per amor bastar a gracies e a 
mercès a fer, volum VII, pàg. 383 

Enaxí per massa cogitar e pensar pot hom esser massa continent de les coses 
sensuals, volum VII, pàg. 401 

Com assó sia cosa impossíbol que vos no siats mellor per oyr confessió que hom per 
fer confessió, volum VII, pàg. 443 

Com assó sia cosa impossíbol que vos no siats mellor per oyr confessió que hom per 
fer confessió, volum VII, pàg. 443 

Que per honrar vos en la sancta fe cathólica e per honrar la sancta fe romana, 
volum VII, pàg. 547 

Que per honrar vos en la sancta fe cathólica e per honrar la sancta fe romana, 
volum VII, pàg. 547 

Les coses sensuals qui son necessaries al cors per significar la bonea doració qui es 
necessaria a la ánima, volum VII, pàg. 553 

 

Per+inf. final  
Tan sols classifiquem com a subordinada d’infinitiu impulsivofinal aquells casos en 

què un subjecte agent (animat o assimilable) fa una cosa en benefici propi, és a dir, 
quan el subjecte de la principal i el de la subordinada són el mateix ésser, volum, pàg.  

En general, considerem infinitiu de destinació tots aquells que depenen d’una oració 
principal que no disposa de subjecte agent. També aquells casos en què un subjecte 
agent fa una cosa per tal que n’obtinga profit un altre ésser o cosa, és a dir, quan el 
subjecte de la principal no coincideix amb el de la subordinada. A més, encabim en 
aquest apartat les subordinades d’infinitiu que depenen d’un verb o perífrasi d’bligació 
o de caràcter impersonal. 

 
Car enaxí com lo redec del molí se met entorn per fer anar entorn lo molí, enaxí la 

vostra sentencia va entorn a les obres que nos fem, volum I, pàg. 74 
Con vos volgués venir en est seggle per recrear la natura humana, molt encarregás 

lome a amar vos, volum I, pàg. 185 
Vos avets ordonat que per acostar a vos, s’acost hom a veritat, e per lunyar de vos, 

s’acost hom a falsetat, volum I, pàg. 244 
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Vos avets ordonat que per acostar a vos, s’acost hom a veritat, e per lunyar de vos, 
s’acost hom a falsetat, volum I, pàg. 244 

No calgra que vos vos encarnássets ni que muríssets per recrear la natura humana, 
volum I, pàg. 275 

Per tal que la natura humana fos recreada, volgués vos venir en est mon per 
purificar aquella del peccat original, volum I, pàg. 277 

Per tal que coneguessen los pobles que vos no vengues en est mon per esser ric dels 
bens temporals; enans ic vingués per esser pobre e per esser menyspreat e aontat e 
escarnit e turmentat e mort, volum I, pàg. 279 

Per tal que coneguessen los pobles que vos no vengues en est mon per esser ric dels 
bens temporals; enans ic vingués per esser pobre e per esser menyspreat e aontat e 
escarnit e turmentat e mort, volum I, pàg. 279 

Per tal que coneguessen los pobles que vos no vengues en est mon per esser ric dels 
bens temporals; enans ic vingués per esser pobre e per esser menyspreat e aontat e 
escarnit e turmentat e mort, volum I, pàg. 279 

Ordonat que sien hòmens turmentats e morts, per donar laor de la vostra passio, 
volum I, pàg. 279 

Hòmens qui moren en aquest seggle que no ic tornen per recomtar la gloria, volum 
I, pàg. 292 

Mártirs e confessors sien estats trameses a les gents per denunciar los vostres 
manaments, e per demostrar la carrera de paradís, e per donar exempli als pobles, 
volum I, pàg. 294 

Mártirs e confessors sien estats trameses a les gents per denunciar los vostres 
manaments, e per demostrar la carrera de paradís, e per donar exempli als pobles, 
volum I, pàg. 294 

Mártirs e confessors sien estats trameses a les gents per denunciar los vostres 
manaments, e per demostrar la carrera de paradís, e per donar exempli als pobles, 
volum I, pàg. 294 

Enaxí, Sényer Deus, com vos avets posat foc per esser sobject a calor, volum I, pàg. 
307  

Lo vostre beneyt cors penjá de la crou per recrear home, volum II, pàg. 11 
E no veg hòmens qui per donar loor (sic) de vos, vajen pujar en la crou ni murir, 

volum II, pàg. 11 
Que vulla esser servidor vostre e que vulla murir per loar la vostra deïtat, volum II, 

pàg. 66 
Que I vostre servidor muyra per donar laor de la vostra sancta encarnacio e passio, 

volum II, pàg. 75 
Que donas en loar vos so que vos donas per salvar vostre poble, volum II, pàg. 118 
E venga us de plaer, Sényer, que jo pusca murir per donar laor del vostre acabament 

honrat, volum II, pàg. 224 

Nosaltres, Sényer, cuidam venir a acabament per aver riquées e per aver sanitat de 
cors e per aver forsa corporal e bellea corporal, volum II, pàg. 233 
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¡Quant mes los hòmens son bells e bons, per fer obres de caritat e per donar laors e 
honors e honraments a lur senyor, a lur creador, a lur Déu!, volum III, pàg. 27 

¡Quant mes los hòmens son bells e bons, per fer obres de caritat e per donar laors e 
honors e honraments a lur senyor, a lur creador, a lur Déu!, volum III, pàg. 27 

Encara veem que los sants hòmens religiosos se humillen en lurs vestidures, per 
donar exempli de la humilitat que vos agués en los vostres vestiments, volum III, pàg. 
47 

Veg aquells levar a la mija nit, per donar laor e gloria a vos, volum III, pàg. 49 

Avets posats los reys els princeps sobre els pobles, per tenir justicia e per confondre 
los injurioses els mentiders, volum III, pàg. 51 

Avets posats los reys els princeps sobre els pobles, per tenir justicia e per confondre 
los injurioses els mentiders, volum III, pàg. 51 

Los cavallers daquest mon veem, Sényer, ques combaten e que moren per aver nom, 
volum III, pàg. 58 

Los cavallers qui moren per aver fama de les gents e per ajustar los bens temporals, 
volum III, pàg. 58 

Los cavallers qui moren per aver fama de les gents e per ajustar los bens temporals, 
volum III, pàg. 58 

Senyer, que per la vostra amor e per honrar vos, van les gents en pelegrinatge e en 
romeria, volum III, pàg. 63 

Sényer que van sercarvos cavalcant; mas vos, Sényer, com vengues en est mon per 
cercar nos, volum III, pàg. 64 

¿On son los mercaders qui vullen comprar plors [...] per la vostra amor e per donar 
laor dels vostres honraments?, volum III, pàg. 86 

Ells per aver diners e riquées e per aver aquests delits temporals, treballen mes que 
nulls hòmens, volum III, pàg. 91 

Ells per aver diners e riquées e per aver aquests delits temporals, treballen mes que 
nulls hòmens, volum III, pàg. 91 

Suspiren e treballen per donar laor de vos, volum III, pàg. 91 
Es comensada e feta per donar laor de vos, e per enamorar en vos e per honrar vos, 

volum III, pàg. 101 
Es comensada e feta per donar laor de vos, e per enamorar en vos e per honrar vos, 

volum III, pàg. 101 
Es comensada e feta per donar laor de vos, e per enamorar en vos e per honrar vos, 

volum III, pàg. 101 
E aquells pastors qui moren per salvar e guardar lur bestiar, volum III, pàg. 107 
Beneytes sien, Sényer, totes les crous, car en totes se significa es representa so que 

vos per reembre lumanal lynatge sostengués e soferís, volum III, pàg. 131 

Si per oyr laors, los prínceps els barons els hòmens mundans despenen cavalls e 
muls e palafrens e vestidures de rics draps e diners d’aur e d’argent, ¿com pot esser, 
Sényer, que per oyr laors de vos no despenen e no meten semblants coses, volum III, 
pàg. 154 
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Si per oyr laors, los prínceps els barons els hòmens mundans despenen cavalls e 
muls e palafrens e vestidures de rics draps e diners d’aur e d’argent, ¿com pot esser, 
Sényer, que per oyr laors de vos no despenen e no meten semblants coses, volum III, 
pàg. 154 

Enaxí com per odorar bones odors lo cors del home se mou a plaer e a delit, enaxí, 
Sényer, la anima racional, per cogitar e remembrar bones obres, se mou a plaer e a 
amor. E enaxí com per odorar males odors lo cors del home se mou a aver enujaments, 
volum III, pàg. 164 

Enaxí com per odorar bones odors lo cors del home se mou a plaer e a delit, enaxí, 
Sényer, la anima racional, per cogitar e remembrar bones obres, se mou a plaer e a 
amor. E enaxí com per odorar males odors lo cors del home se mou a aver enujaments, 
volum III, pàg. 164 

Enaxí com per odorar bones odors lo cors del home se mou a plaer e a delit, enaxí, 
Sényer, la anima racional, per cogitar e remembrar bones obres, se mou a plaer e a 
amor. E enaxí com per odorar males odors lo cors del home se mou a aver enujaments, 
volum III, pàg. 164 

Tant es gran lo desig quel vostre servidor sent, com pusca murir per donar laor de 
vos, que nit e dia se cuita, volum III, pàg. 187 

La vostra natura humana molt diligentment muría per complir los manaments, 
volum III, pàg. 213 

En aquell dia com me combatré per donar laor de vos, volum III, pàg. 225 
Falcíes e engans e maestríes que sa muller diga e fassa per enganar son marit., 

volum III, pàg. 236 
Si vos enduras ni famejás el desert per donar exempli a nosaltres, jo he endurat e 

famejat per demostrar que tot era conprés e enbegut del foc de luxuria, volum III, pàg. 
262 

Si vos enduras ni famejás el desert per donar exempli a nosaltres, jo he endurat e 
famejat per demostrar que tot era conprés e enbegut del foc de luxuria, volum III, pàg. 
262 

Que no vinguéssets en carn humana, en la qual morís per salvar vostre poble. , 
volum III, pàg. 279 

El vostre home vos dona eus ofer sa cogitacio per remembrar e amar la excellent 
essencia divinal, volum III, pàg. 298 

La mia anima, Sényer, tramet la cogitacio per ymagenar e reebre la gran amor, 
volum III, pàg. 300 

Home febrejant no pot estar segur en lo lit, e mouse per atrobar remey e jens non 
atroba, volum III, pàg. 357 

Car mellor cosa es murir per honrar Déu que salvar home. volum III, pàg. 364 

Sényer Deus, qui devallas en los inferns per deslliurar los prophetes, volum III, pàg. 
370 

A vos do e coman tota la mia memoria per membrar en vostra gloriosa deïtat,  
volum III, pàg. 371 
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Enaxí con tota la vostra humanitat ac tota sa volentat en pendre passio per reembre 
son poble, volum III, pàg. 384 

Enaxí con home estrany qui entra en lo bell palau del rey per veer la noblea del 
palau, volum III, pàg. 417 

Lencarnacio e la passio que prengués per restaurar lo mon, volum IV, pàg. 136 
Queus encarnassets per demostrar e significar aquesta tan gran humilitat, volum IV, 

pàg. 142 
Ajustar la divinal natura ab la humana per demostrar 1acabat poder qui es en vos e 

per demostrar lo vostre acabament, volum IV, pàg. 149 

Ajustar la divinal natura ab la humana per demostrar 1acabat poder qui es en vos e 
per demostrar lo vostre acabament, volum IV, pàg. 149 

Misericordiós Senyor qui devallas als inferns per deslliurar los prophetes!, volum 
IV, pàg. 153 

Aquells, Sényer, an desordonada entencio, car ells no disputen per demostrar veritat 
ni per reebre veritat, ans ho fan per tal que sien vists savis, volum IV, pàg. 176 

Aquells, Sényer, an desordonada entencio, car ells no disputen per demostrar veritat 
ni per reebre veritat, ans ho fan per tal que sien vists savis, volum IV, pàg. 176 

Que sia per vos tramesa e ordonada e endressada per endressar e ordonar e 
restaurar lo vostre poble, volum IV, pàg. 184 

Que sia per vos tramesa e ordonada e endressada per endressar e ordonar e 
restaurar lo vostre poble, volum IV, pàg. 184 

No son donats a home sino per cumplir e per acabar la demostracio de veritat, 
volum IV, pàg. 210 

No son donats a home sino per cumplir e per acabar la demostracio de veritat, 
volum IV, pàg. 210 

Totes les penes els mals que sosté en est mon per demostrar e conéxer la vostra gran 
justicia, volum IV, pàg. 284 

Adoncs he consciencia del meu cors com tan poc de treball e dafany ha sostengut per 
donar laor del vostre cors, volum IV, pàg. 364 

Com hom, Sényer, fa faulacies ni parla ab sofismes ni ab paraules dobles per 
amagar veritat e per demostrar falsetat, volum IV, pàg. 402 

Com hom, Sényer, fa faulacies ni parla ab sofismes ni ab paraules dobles per 
amagar veritat e per demostrar falsetat, volum IV, pàg. 402 

Creu que vos sots home e que murís per salvar home, volum IV, pàg. 409 

Sényer, es veent vos qui totes estes coses sostingués e portas per salvar vostre poble, 
volum IV, pàg. 460 

Les quals gracies e mercés vos fa, Sényer, per honrar vos, volum IV, pàg. 467 

Hom diu que vos avets ulls e orelles per significar que vos sabets totes coses, volum 
V, pàg. 139 

La creatura que crea per gracia e per benignitat e per demostrar sa noblea en sa 
creatura, volum V, pàg. 198 
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Senyor qui avets creat lo mon per significar al mon la vostra gran noblea, volum V, 
pàg. 202 

Occasió de major gloria en l’autre, pus per amor de vos e per honrar vos ho sofira, 
volum V, pàg. 215 

La vostra sancta humanitat fo mortificada e morta per recrear la humana especia, 
volum V, pàg. 231 

Sényer, es significat entellectualment que vos devallás als inferns per desliurar los 
sants pares, volum V, pàg. 240 

Que vos devallás als inferns per desliurar aquells que i eren amants vos e desijants 
vos, volum V, pàg. 241 

Enaxí entellectualmcnt lo vostre acabament significa que vos devallás als inferns per 
desliurar los sants, volum V, pàg. 244 

Que les animes dels hòmens sants sen pugen al cel per reebre guaardó e gloria, 
volum V, pàg. 247 

Enaxí com los jueus els sarraíns sagenollen a e leven lurs mans e lurs ulls als cels 
per fer honor a la vostra deitat, enaxí los crestians fan reverencia e honor a la crou per 
honrar vostra humanitat, volum V, pàg. 272 

Enaxí com los jueus els sarraíns sagenollen a e leven lurs mans e lurs ulls als cels 
per fer honor a la vostra deitat, enaxí los crestians fan reverencia e honor a la crou per 
honrar vostra humanitat, volum V, pàg. 272 

La vostra humanitat covenc morir per fer fruit en la especia humana, volum V, pàg. 
231 

Vos devallás als inferns per desliurar aquells que i eren amants vos, volum V, pàg. 
242 

Ha presa mort e passio en est mon per recrear lo mon, volum V, pàg. 259 
Los senys sensuals aucíen la potencia sensitiva per veer o per oyr o per odorar o per 

gustar o per palpar les vanitats, volum V, pàg. 297 
Los senys sensuals aucíen la potencia sensitiva per veer o per oyr o per odorar o per 

gustar o per palpar les vanitats, volum V, pàg. 297 
Los senys sensuals aucíen la potencia sensitiva per veer o per oyr o per odorar o per 

gustar o per palpar les vanitats, volum V, pàg. 297 
Los senys sensuals aucíen la potencia sensitiva per veer o per oyr o per odorar o per 

gustar o per palpar les vanitats, volum V, pàg. 297 
Los senys sensuals aucíen la potencia sensitiva per veer o per oyr o per odorar o per 

gustar o per palpar les vanitats, volum V, pàg. 297 
Si hom nols mortifica ab sa entellectual natura; car per veer belles fembres e bells 

ornaments, e per oyr cants e lays e estruments, e per odorar flors e olmesc, e per gustar 
viandes caldes e humides, e per sentir plaers, se mou lo cors del home a luxuria, volum 
V, pàg. 304 

Si hom nols mortifica ab sa entellectual natura; car per veer belles fembres e bells 
ornaments, e per oyr cants e lays e estruments, e per odorar flors e olmesc, e per gustar 
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viandes caldes e humides, e per sentir plaers, se mou lo cors del home a luxuria, volum 
V, pàg. 304 

Si hom nols mortifica ab sa entellectual natura; car per veer belles fembres e bells 
ornaments, e per oyr cants e lays e estruments, e per odorar flors e olmesc, e per gustar 
viandes caldes e humides, e per sentir plaers, se mou lo cors del home a luxuria, volum 
V, pàg. 304 

Si hom nols mortifica ab sa entellectual natura; car per veer belles fembres e bells 
ornaments, e per oyr cants e lays e estruments, e per odorar flors e olmesc, e per gustar 
viandes caldes e humides, e per sentir plaers, se mou lo cors del home a luxuria, volum 
V, pàg. 304 

Si hom nols mortifica ab sa entellectual natura; car per veer belles fembres e bells 
ornaments, e per oyr cants e lays e estruments, e per odorar flors e olmesc, e per gustar 
viandes caldes e humides, e per sentir plaers, se mou lo cors del home a luxuria, volum 
V, pàg. 304 

La volentat que vos sots encarnat e que avets sostcnguda mort per salvar lo vostre 
poblc, volum V, pàg. 315 

Adoncs dona a la potencia sensitiva lo remembrament per remembrar e l’enteniment 
per entendre la manera, volum V, pàg. 325 

Adoncs dona a la potencia sensitiva lo remembrament per remembrar e l’enteniment 
per entendre la manera, volum V, pàg. 325 

Ha mes donrament reebut per lo vostre cors qui murí per honrar ella, volum VI, 
pàg. 23 

No amen murir per loar vos als infeels, volum VI, pàg. 37 
Que murissem per loar nostre Senyor Jhesu Christ, volum VI, pàg. 56 
Vostra humanitat ama tant home que volc per salvar home murir, volum VI, pàg. 69 
La vostra humanitat qui per salvar nosaltres volc murir, volum VI, pàg. 93 
No agren cura de posseyr los bens nils delits daquest mon ans amaren pendre mort 

per exausar la Fe cathólica, volum VI, pàg. 186 
Son los apostols els martirs qui muriren per honrar la sancta lig romana, volum VI, 

pàg. 186 
Per tal que la ànima ymagén les coses a ella necessaries, es lo cors destruyt per 

vivificar e per purificar la ànima, volum VI, pàg. 215 
Per tal que la ànima ymagén les coses a ella necessaries, es lo cors destruyt per 

vivificar e per purificar la ànima, volum VI, pàg. 215 
Les fembres qui s’aornen per esser belles, volum VI, pàg. 236 
Enaxí com la mia consciencia vos es culpable per callar vostres laors, volum IV, 

pàg. 355 

Déu tan solament se dona es liura es comana per esser son servidor, volum VII, pàg. 
14 

Qui vol entrar en oració per adorar e contemplar la vostra vida amorosa, volum 
VII, pàg. 57 
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El vostre amador per fer reverencia e honor a la vostra gloriosa amor besa la terra, 
volum VII, pàg. 106 

Amunt pujar ses vertuts per adorar e contemplar vostra bonea, volum VII, pàg. 163 
Figures que hom fa en terra ab pedretes o en paret per mostrar al enteniment les 

coses entellectuals, volum VII, pàg. 183 
Quis humilla de les coses altes e excellents a les coses vils e baxes per honrar e 

agraciar aquelles, volum VII, pàg. 220 
Com hom obre sos ulls sensuals per véer, enaxí la G ha uberts sos ulls entellectuals 

a véer, volum VII, pàg. 224 
F comensa a gitar de sí la D per ublidar e la G comensa a gitar de sí la D per 

innorar la B, volum VII, pàg. 224 
F comensa a gitar de sí la D per ublidar e la G comensa a gitar de sí la D per 

innorar la B, volum VII, pàg. 224 
La F se lunya per ublidar e la G se lunya per innorar de la B, volum VII, pàg. 224 

La F se lunya per ublidar e la G se lunya per innorar de la B, volum VII, pàg. 224 

Qui la N met en la L per adorar e contemplar la E, volum VII, pàg. 270 
Adoncs se muda en la H per asajar si ab la F pora reebre mellor demostració, volum 

VII, pàg. 287 
Volets esser home e volgués que la vostra natura humana murís per salvar home, 

volum VII, pàg. 288 
Hom met la G en la I per temptar si la D li pora tanta de misericordia demostrar, 

volum VII, pàg. 290 
Los apostols e los martirs qui per honrar vos e vostra humanitat muriren, volum VII, 

pàg. 292 
Que totes les figures meta hom en la I per temptar e asajar aquella segons qual ni 

quals pora entendre e saber lo comensament del bé e del mal, volum VII, pàg. 297 
La humiditat del cor puja als ulls corporals per donar a aquells lágremes e plors, 

volum VII, pàg. 342 
La memoria remembra que vos vos encarnas e murís per salvar home, volum VII, 

pàg. 357 
Significa com vos encarnas e murís per dar gracia e benediccio al huma lynatge, 

volum VII, pàg. 359 
Aquella manera e devocio que adoncs era en lo mon com vos els apostols murís e 

ploras per sanar e lavar nostres langors, volum VII, pàg. 367 
Adoncs se gira a la K per asajar si pora tan bé entendre, volum VII, pàg. 390 
Es semblant al home qui cluca los ulls per asajar si pora véer ni sentir tanta de 

resplandor del sol, volum VII, pàg. 390 
Son tam bé consellats com aquells qui per honrar e servir treballen, volum VII, pàg. 

415 
Los hòmens justs qui per honrar vos treballen, volum VII, pàg. 416 
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Ho deym axi per embellir la obra, volum VII, pàg. 641 

 

Per + infinitiu de destinació 
Primera entencio es per dar laor de vos, volum I, pàg. 3 
E per assó, Sényer, som nos encarregats e ubligats a honrar e a amar vos; pus que 

per conéxer vos esser sens fi, es dat a nos esser qui no aura fi, volum I, pàg. 33 

Sényer, qui sots esperansa c ajuda dels justs: pus vos m avets creat per durar, volum 
I, pàg. 34 

Sényer, esser en la vostra veritat, la qual nos ha dada la crou per esser senyal que 
vos sots tot veritat, volum I, pàg. 119 

Sényer, que tots los pobles sien creats per dar honor e laor de vos: e los reys els 
prínceps se cuiden que no sien per als, mas per parlar dells e per loar ells, volum I, 
pàg. 120 

Sényer, que tots los pobles sien creats per dar honor e laor de vos: e los reys els 
prínceps se cuiden que no sien per als, mas per parlar dells e per loar ells, volum I, 
pàg. 120 

Sényer, que tots los pobles sien creats per dar honor e laor de vos: e los reys els 
prínceps se cuiden que no sien per als, mas per parlar dells e per loar ells, volum I, 
pàg. 120 

Esdevenguts per defalliment que sia en vostra obra ni en vostra bonea; enans hi son 
esdevenguts per esser sobjects en los quals sia coneguda vostra bonea gran, volum I, 
pàg. 137 

Vos avets creada la primera materia per reebre composicio e dessolviment en los 
individuus composts, per tal que ab ella engenrets los animals els vegetables, volum I, 
pàg. 153 

Avets posada la primera materia per esser sobject del ordonament del mon, volum I, 
pàg. 153 

Vos avets posada la primera materia per esser sobject ordonat a tot bé c a tota 
manera, volum I, pàg. 154 

Enaxí com vos creas lo solell el mig del firmament per illuminar e per escalfar la 
terra, enaxí volgués posar la sancta crou en la terra, per enluminar los cecs e per 
escalfar lo cor dels cathólichs, volum I, pàg. 160 

Enaxí com vos creas lo solell el mig del firmament per illuminar e per escalfar la 
terra, enaxí volgués posar la sancta crou en la terra, per enluminar los cecs e per 
escalfar lo cor dels cathólichs, volum I, pàg. 160 

Enaxí com vos creas lo solell el mig del firmament per illuminar e per escalfar la 
terra, enaxí volgués posar la sancta crou en la terra, per enluminar los cecs e per 
escalfar lo cor dels cathólichs, volum I, pàg. 160 

Enaxí com vos creas lo solell el mig del firmament per illuminar e per escalfar la 
terra, enaxí volgués posar la sancta crou en la terra, per enluminar los cecs e per 
escalfar lo cor dels cathólichs, volum I, pàg. 160 

Com vos ajats creats los metáls per servir als hòmens, volum I, pàg. 166 
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Molt me do gran maravella, Sényer, de la neciea dels hòmens qui axí diligentment se 
treballen per aplegar e ajustar lo tresor d aquest mon, volum I, pàg. 168 

Los uns vegetables creas per esser conservacio de sanitat als hòmens, volum I, pàg. 
171 

Lo bou avets ereat per tal que hom nare, e lo eavall avets ereat per tal que hom hi 
cávale, e l’ase per tal que hom hi port fex, e lo cá e lastor per cassar, el moltó per vestir 
la lana e per menjar la carn, e axí de tots los altres animals, volum I, pàg. 177 

Lo bou avets ereat per tal que hom nare, e lo eavall avets ereat per tal que hom hi 
cávale, e l’ase per tal que hom hi port fex, e lo cá e lastor per cassar, el moltó per vestir 
la lana e per menjar la carn, e axí de tots los altres animals, volum I, pàg. 177 

Lo bou avets ereat per tal que hom nare, e lo eavall avets ereat per tal que hom hi 
cávale, e l’ase per tal que hom hi port fex, e lo cá e lastor per cassar, el moltó per vestir 
la lana e per menjar la carn, e axí de tots los altres animals, volum I, pàg. 177 

Vos sots aquell qui lus donas parays, per esser loc en lo qual fossen amadors e 
loadors e servidors de la vostra excellent cssencia, volum I, pàg. 183 

Vos avets ordonat que sien clergues per observar la fe volum I, pàg. 188 
 E per dar bons exemplis als hòmens e per preicar los hòmens e per sacrificar e per 

aorar vos. Encara, Sényer, avets ordonat que sien reys per tenir justicia e per esquivar 
los mals e per espaordir los hòmens, volum I, pàg. 189 

E per dar bons exemplis als hòmens e per preicar los hòmens e per sacrificar e per 
aorar vos. Encara, Sényer, avets ordonat que sien reys per tenir justicia e per esquivar 
los mals e per espaordir los hòmens, volum I, pàg. 189 

E per dar bons exemplis als hòmens e per preicar los hòmens e per sacrificar e per 
aorar vos. Encara, Sényer, avets ordonat que sien reys per tenir justicia e per esquivar 
los mals e per espaordir los hòmens, volum I, pàg. 189 

E per dar bons exemplis als hòmens e per preicar los hòmens e per sacrificar e per 
aorar vos. Encara, Sényer, avets ordonat que sien reys per tenir justicia e per esquivar 
los mals e per espaordir los hòmens, volum I, pàg. 189 

E per dar bons exemplis als hòmens e per preicar los hòmens e per sacrificar e per 
aorar vos. Encara, Sényer, avets ordonat que sien reys per tenir justicia e per esquivar 
los mals e per espaordir los hòmens, volum I, pàg. 189 

E per dar bons exemplis als hòmens e per preicar los hòmens e per sacrificar e per 
aorar vos. Encara, Sényer, avets ordonat que sien reys per tenir justicia e per esquivar 
los mals e per espaordir los hòmens, volum I, pàg. 189 

E per dar bons exemplis als hòmens e per preicar los hòmens e per sacrificar e per 
aorar vos. Encara, Sényer, avets ordonat que sien reys per tenir justicia e per esquivar 
los mals e per espaordir los hòmens, volum I, pàg. 189 

Encara avets ordonat con sien mercaders, per portar les coses duna terra en autra, 
volum I, pàg. 189 

Vos donas a mi ulls per veer les creatures, volum I, pàg. 193 
Car vos mavets donats ulls per guardar en vés lo cel, volum I, pàg. 193 

Sényer Deus, qui avets donat a home cor, per amar e per honrar vos, e per tal que 
sia loe on vos siats cogitat e amat e desijat, volum I, pàg. 196 
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Sényer Deus, qui avets donat a home cor, per amar e per honrar vos, e per tal que 
sia loe on vos siats cogitat e amat e desijat, volum I, pàg. 196 

Sényer Deus, ajats donat al home cor per amar e per esser casa en que vos estiats, 
volum I, pàg. 196 

Sényer Deus, ajats donat al home cor per amar e per esser casa en que vos estiats, 
volum I, pàg. 196 

Sényer Deus, siats vengut en est mon per deslliurar e per reembre la natura humana 
del peccat original, volum I, pàg. 220 

Sényer Deus, siats vengut en est mon per deslliurar e per reembre la natura humana 
del peccat original, volum I, pàg. 220 

Sényer Deus, car vos avets creat paradís per esser gloria dels hòmens, volum I, pàg. 
228  

Vos avets creat infern per esser pena als hòmens peccadors, volum I, pàg. 228 

Tant es home vil cosa e plena de peccat, que aquest ordonament qui es en ell, per 
voler e poder, no es semblant al home que en ell sia, volum I, pàg. 240 

So que hom es en esser per vos a loar e a servir e honrar, no es digne que deja 
procurar laor ni honrament de sí, volum I, pàg. 244 

Son anats en infern per via de falsetat, qui·s cuiden que en est mon sien esdevenguts, 
per esser loadors e amadors de sí meteys, volum I, pàg. 246 

En so que mal de pena es per turmentar aquells qui han culpa, volum I, pàg. 251 
Hom es en esser per occasio de la vostra bonea e per conéxer aquella, volum I, pàg. 

255 
E vos, Sényer, aparellats los bens als rics per fer almoyna, e aparellats lur los 

pobres, per tal que·l s pusquen fer almoyna, volum I, pàg. 268 
Enaxí com los benahuirats pervenen a la celestial gloria per amar vos e per atribuir 

a vos so qui en vos es, enaxí los malahuirats pervenen a perdurable pena per atribuir a 
sí meteys so qui en ells no es, volum I, pàg. 275 

Enaxí com los benahuirats pervenen a la celestial gloria per amar vos e per atribuir 
a vos so qui en vos es, enaxí los malahuirats pervenen a perdurable pena per atribuir a 
sí meteys so qui en ells no es, volum I, pàg. 275 

Enaxí com los benahuirats pervenen a la celestial gloria per amar vos e per atribuir 
a vos so qui en vos es, enaxí los malahuirats pervenen a perdurable pena per atribuir a 
sí meteys so qui en ells no es, volum I, pàg. 275 

Com la vostra passio fo per reembre nosaltres, enaxí, segons manera dorde, Déu 
esser, volum I, pàg. 287 

Per tenir justicia, Sényer, vos avets ordonat que reys aja en est mon e prínceps e 
comtes e alts barons, volum I, pàg. 296 

Que infinidament ajen diverses penes e diverses langors, per esser punits de lurs 
greus culpes, volum I, pàg. 300 

Segons ques tany a vostra bonea, cové que ella per natura de dretura aja creat home 
per servir ella, volum II, pàg. 9 



 Joan S. Beltran i Cavaller 151

E nos, qui som hòmens, veem que vos vos sots penjat en la crou per recrear 
nosaltres, volum II, pàg. 11 

Enaxí com lo molí mol lo blat per anar entorn, volum II, pàg. 12 

Los greus treballs e les greus dolors que vos sostengués per recrear la natura 
humana, volum II, pàg. 12 

E so per que vos metex lo volgués recrear, es per demostrar que en axí com la vostra 
deitat covenc crear home, volum II, pàg. 19 

Car si hom no fos, Sényer, recreat, totes les coses qui son fetes per servir home foren 
desordonades, volum II, pàg. 21 

Enaxí que si ara avem desig de viure per posseir los bens temporals, que ladoncs 
ajam desig de murir per loar vos e per honrar vos, volum II, pàg. 22 

Enaxí que si ara avem desig de viure per posseir los bens temporals, que ladoncs 
ajam desig de murir per loar vos e per honrar vos, volum II, pàg. 22 

Enaxí que si ara avem desig de viure per posseir los bens temporals, que ladoncs 
ajam desig de murir per loar vos e per honrar vos, volum II, pàg. 22 

Car a molt hom veg comprar per diners hòmens per esser lurs catius e lurs esclaus, 
volum II, pàg. 51 

Vos, Sényer, sots senyor per esser francs tots aquells qui son vostres comprats, 
volum II, pàg. 52 

Encontré s ab dolors e ab plors e ab pobrées e ab tribulacions sostinents per loar 
vos e per amar e honrar la vostra honrada saviea, volum II, pàg. 61 

Encontré s ab dolors e ab plors e ab pobrées e ab tribulacions sostinents per loar 
vos e per amar e honrar la vostra honrada saviea, volum II, pàg. 61 

Si lur entencio era vera, que home sería mes creat per posseyr gloria que per 
conéxer la vostra noblea, volum II, pàg. 102 

Si lur entencio era vera, que home sería mes creat per posseyr gloria que per 
conéxer la vostra noblea, volum II, pàg. 102 

Encara ha donat, Sényer, la vostra larguea als aucells plomes per vestiments e ales 
per volar e bec per menjar e peus per anar e ungles per pendre, e arbres per tal que y 
fassen nius e que y estíen, volum II, pàg. 105 

Encara ha donat, Sényer, la vostra larguea als aucells plomes per vestiments e ales 
per volar e bec per menjar e peus per anar e ungles per pendre, e arbres per tal que y 
fassen nius e que y estíen, volum II, pàg. 105 

Encara ha donat, Sényer, la vostra larguea als aucells plomes per vestiments e ales 
per volar e bec per menjar e peus per anar e ungles per pendre, e arbres per tal que y 
fassen nius e que y estíen, volum II, pàg. 105 

Encara ha donat, Sényer, la vostra larguea als aucells plomes per vestiments e ales 
per volar e bec per menjar e peus per anar e ungles per pendre, e arbres per tal que y 
fassen nius e que y estíen, volum II, pàg. 105 

Con vos, Sényer Deus, siats tan larc per donar, benahuirats son tots aquells qui a 
vos donen lur cor, volum II, pàg. 106 
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Vos sots larc a nosaltres de la vostra carn, en so que lans donats per esser nostre pa 
eternal, volum II, pàg. 119 

Sényer, sí es con senyor vol donar son cors a mort per restaurar son poble, volum II, 
pàg. 121 

Vos avets volguts crear, per donar los avets creats, no per tolre, volum II, pàg. 125 
Vos avets volguts crear, per donar los avets creats, no per tolre, volum II, pàg. 125 
La figura de la sancta crou, en la qual la vostra figura está ab los brassos estesos, 

per demostrar que vos sots aparellat a abrassar e ajudar a tots aquells qui per vos se 
combatrán, volum II, pàg. 133 

En presencia de la crou qui demostra, Sényer, que vos fos abourat de fel e de suja e 
de vinagre per reembre lo vostre poble, volum II, pàg. 175 

Qui sia banyada en la sancta sane preciosa que vos escampas per restaurar luman 
lynatge, volum II, pàg. 186 

Car misericordia qui·ns dona lo vostre cors per esser salvats, nos donará los bens, 
volum II, pàg. 200 

On, si tant se fos, Sényer, que menjar e boure e paría de fembres fos en parays per 
gloriejar los hòmens, volum II, pàg. 207 

Si hom agués a menjar e a boure en parays per aver cumpliment de gloria, volum II, 
pàg. 208 

E la pus principal occasio per que les creatures son creades, sí es per conéxer la 
vostra bonea, volum II, pàg. 221 

Jas sia que les creatures sien per conéxer lo vostre acabament, volum II, pàg. 221 

Encara veem, Sényer, que·l s clergues fan fer a nosaltres matrimoni, per significar lo 
matrimoni que vos feés en parays; encara veem que·l s clergues nos soterren, volum III, 
pàg. 47 

Tot so que ells volrán complir en est mon per donar laor de vos, volum III, pàg. 59 
Tot so que ells volrán complir en est mon per donar laor de vos, volum III, pàg. 62 
Raó sería que nosaltres per loar vos nos jutjassem a sostenir treballs, volum III, pàg. 

75 
La ànima del peccador, es per demostrar al peccador la vostra bonea, volum III, 

pàg. 76 

Si los corsaris, Sényer, lo mal que traen per guaanyar diners, trayen per amor de 
vos, volum III, pàg. 91 

Los majors enemics de mon cors he meses sobre mi per guardar mon cors, volum III, 
pàg. 92 

On, com per ajustar diners los hòmens prenen ábit e juglaría de fullía, gran 
maravella me do, com pot esser que per amar vos e per loar vos e per guaanyar de vos 
gloria e benediccio, no son molts hòmens qui vajen com a fblls en les corts dels reys, 
volum III, pàg. 99 

On, com per ajustar diners los hòmens prenen ábit e juglaría de fullía, gran 
maravella me do, com pot esser que per amar vos e per loar vos e per guaanyar de vos 
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gloria e benediccio, no son molts hòmens qui vajen com a fblls en les corts dels reys, 
volum III, pàg. 99 

On, com per ajustar diners los hòmens prenen ábit e juglaría de fullía, gran 
maravella me do, com pot esser que per amar vos e per loar vos e per guaanyar de vos 
gloria e benediccio, no son molts hòmens qui vajen com a fblls en les corts dels reys, 
volum III, pàg. 99 

On, com per ajustar diners los hòmens prenen ábit e juglaría de fullía, gran 
maravella me do, com pot esser que per amar vos e per loar vos e per guaanyar de vos 
gloria e benediccio, no son molts hòmens qui vajen com a fblls en les corts dels reys, 
volum III, pàg. 99 

Que mon cors esdevenga tint de sanc e mos ulls de lagremes, per donar laor e 
honrament de son Senycr Deus, volum III, pàg. 116 

Amors e devocions e suspirs, en vos a amar e a honrar e a servir e a loar, e per 
plorar les greus dolors que vos sostengués per nosaltres peccadors!, volum III, pàg. 
124 

Primerament mulla sa barba per tal que sia mellor per raure, volum III, pàg. 126 

Nos veem que los sags viuen per pendre hòmens e per penjar hòmens e per assotar 
hòmens e per sercar hòmens, volum III, pàg. 128 

Nos veem que los sags viuen per pendre hòmens e per penjar hòmens e per assotar 
hòmens e per sercar hòmens, volum III, pàg. 128 

Nos veem que los sags viuen per pendre hòmens e per penjar hòmens e per assotar 
hòmens e per sercar hòmens, volum III, pàg. 128 

Nos veem que los sags viuen per pendre hòmens e per penjar hòmens e per assotar 
hòmens e per sercar hòmens, volum III, pàg. 128 

La sancta crou sia mes honrada per membrar e amar e plorar e devocio, volum III, 
pàg. 133 

Aja escampada e versada en suor e en plors e en lagremes, per donar laor del meu 
Senyor Jhesu Chist, volum III, pàg. 137 

Avets dat oyment als hòmens per tal que entenen e aperceben veritat de les coses 
passades ni de les esdevenidores, com fa per oyr, volum III, pàg. 116 

Enaxí, Sényer, per oyr laors de la vostra trinitat, volum III, pàg. 156 
Que lenteniment del home aperceb ne ymagena, sestén e sexampla entellectualment 

per oyr diverses raons e diverses arts e diverses sciencies, volum III, pàg. 162 
Les viandes qui son dolces e saboroses per menjar e per beure, volum III, pàg. 171 
Les viandes qui son dolces e saboroses per menjar e per beure, volum III, pàg. 171 
Tant de plaer atroben los hòmens en gustar les viandes dolces e saboroses per 

menjar e per boure, volum III, pàg. 172 
Tant de plaer atroben los hòmens en gustar les viandes dolces e saboroses per 

menjar e per boure, volum III, pàg. 172 
Ma boca gusta primerament let per vivificar lo cors, volum III, pàg. 176 
Qui fugen a la batalla, e amen mes viure que murir per honrar vos, volum III, pàg. 

223 
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Jo he aút en ublit mon senyor e mon creador e mon salvador e mon remembrador, 
per aver membrament del foc de luxuria, volum III, pàg. 262 

Occasio de refrenar sa ira per ublidar les injuries que hom ha preses e per 
remembrar les grans grades e les grans amors, volum III, pàg. 267 

Occasio de refrenar sa ira per ublidar les injuries que hom ha preses e per 
remembrar les grans grades e les grans amors, volum III, pàg. 267 

Contraria cosa que hom aja paor de murir per donar laor de vos, qui volgués murir 
per salvar lo poble qui era freturós de la gracia, volum III, pàg. 279 

Contraria cosa que hom aja paor de murir per donar laor de vos, qui volgués murir 
per salvar lo poble qui era freturós de la gracia, volum III, pàg. 279 

Con lo demoni toca home en la sensitiva per moure hom a luxuria, l ángel, Sényer, 
toca hom en la raó per aver castedat, volum III, pàg. 282 

Con lo demoni toca home en la sensitiva per moure hom a luxuria, l ángel, Sényer, 
toca hom en la raó per aver castedat, volum III, pàg. 282 

Con lo demoni toca hom per fer tracions e falcíes, l ángel toca hom per tal que hom 
fassa lealtats e saviées, volum III, pàg. 282 

Car pus que sien apartáts e assoliats per cogitar en vos, sempre lur cogitació 
sassolassa, volum III, pàg. 296 

Home qui ama, Sényer, molt mes crex sa amor per cogitar en so que ama, que per 
veer corporalment so que ama, volum III, pàg. 300 

Saben compondré e ajustar e mesclar les coses sensuals per donar major plaer als 
sens corporals, volum III, pàg. 322 

Con paraula, Sényer, sia creada en home per revellar e per significar enteniment, 
per assó es paraula serva e sotsmesa a enteniment, volum III, pàg. 329 

Con paraula, Sényer, sia creada en home per revellar e per significar enteniment, 
per assó es paraula serva e sotsmesa a enteniment, volum III, pàg. 329 

Enaxí home es cativat en sa anima per innorar e per oblidar e per opinar e per 
desamar e per suspitar e per ayrar; car enaxí con home treballa e ha passio, volum III, 
pàg. 339 

Enaxí home es cativat en sa anima per innorar e per oblidar e per opinar e per 
desamar e per suspitar e per ayrar; car enaxí con home treballa e ha passio, volum III, 
pàg. 339 

Enaxí home es cativat en sa anima per innorar e per oblidar e per opinar e per 
desamar e per suspitar e per ayrar; car enaxí con home treballa e ha passio, volum III, 
pàg. 339 

Enaxí home es cativat en sa anima per innorar e per oblidar e per opinar e per 
desamar e per suspitar e per ayrar; car enaxí con home treballa e ha passio, volum III, 
pàg. 339 

Enaxí home es cativat en sa anima per innorar e per oblidar e per opinar e per 
desamar e per suspitar e per ayrar; car enaxí con home treballa e ha passio, volum III, 
pàg. 339 
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Enaxí home es cativat en sa anima per innorar e per oblidar e per opinar e per 
desamar e per suspitar e per ayrar; car enaxí con home treballa e ha passio, volum III, 
pàg. 339 

So per que hom esdevé hom bo e vertuós, es, Sényer, per amar e per honrar e per 
servir vos; 341, volum III, pàg. 343 

So per que hom esdevé hom bo e vertuós, es, Sényer, per amar e per honrar e per 
servir vos; 341, volum III, pàg. 343 

So per que hom esdevé hom bo e vertuós, es, Sényer, per amar e per honrar e per 
servir vos; 341, volum III, pàg. 343 

Sényer Deus, no ajats donada a home la cogitacio debades, ni per cogitar en les 
coses qui no son a home profitables, volum III, pàg. 349 

Divisio de temps esdevé per aver fi en les coses esdevenidores. volum III, pàg. 355 

Sényer, qui en est mon mortifiquen los senys corporals per vivificar los espirituals, 
aquells son vivificals en la mort mundana; mas aquells e aquelles qui en est mon 
mortifiquen los senys espirituals per vivificar lo senys corporals, volum III, pàg. 363 

Sényer, qui en est mon mortifiquen los senys corporals per vivificar los espirituals, 
aquells son vivificals en la mort mundana; mas aquells e aquelles qui en est mon 
mortifiquen los senys espirituals per vivificar lo senys corporals, volum III, pàg. 363 

La occasio de la vostra mort fo per honrar vostra divina natura e per salvacio del 
vostre poble qui era mort en peccat. volum III, pàg. 364 

Car per remembrar les coses passades ha hom ymaginacio en les coses 
esdevenidores, volum III, pàg. 366 

Car per membrar multiplica hom en son saber, volum III, pàg. 366 

Qui per loar vos en los vostres honraments, volum III, pàg. 369 
Car per veer e entendre los vostres acabaments, pora tot home apercebre totes ses 

frevoltats, volum III, pàg. 374 
Vull esser son sotsmés e son esclau per obeyr so quell me man, volum III, pàg. 377 

On, pus vos, Sényer, creas mi per viure, placiaus quem abundets d enteniment per tal 
que en vos amar viva, volum III, pàg. 378 

Sia tota en voler sostenir treballs e mort per donar laor de la vostra gloriosa 
humanitat, volum III, pàg. 384 

Ans les demés vegades reeb desordonament en sí metexa per esser obedient a la 
natura sensual. volum III, pàg. 411 

Enaxí conexensa d’ome pot devallar per innorancia e per ublidar del subirá escaló, 
volum IV, pàg. 9 

Aperceb hom quals obres son covinens de fer a vos per demostrar a nosaltres vostre 
acabament, volum IV, pàg. 52 

Aquelles coses que tenen secretes per enganar los hòmens, volum IV, pàg. 57 
Se esdevé que vos obrets en los hòmens en diverses maneres per mostrar a home los 

bens qui son en vos, volum IV, pàg. 94 
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Anima dome es egualment vertuosa e bona e acabada per membrar com per 
entendre e per voler, e per entendre com per membrar e voler, e per voler com per 
membrar e entendre, volum IV, pàg. 121 

Anima dome es egualment vertuosa e bona e acabada per membrar com per 
entendre e per voler, e per entendre com per membrar e voler, e per voler com per 
membrar e entendre, volum IV, pàg. 121 

Anima dome es egualment vertuosa e bona e acabada per membrar com per 
entendre e per voler, e per entendre com per membrar e voler, e per voler com per 
membrar e entendre, volum IV, pàg. 121 

Anima dome es egualment vertuosa e bona e acabada per membrar com per 
entendre e per voler, e per entendre com per membrar e voler, e per voler com per 
membrar e entendre, volum IV, pàg. 121 

Anima dome es egualment vertuosa e bona e acabada per membrar com per 
entendre e per voler, e per entendre com per membrar e voler, e per voler com per 
membrar e entendre, volum IV, pàg. 121 

Anima dome es egualment vertuosa e bona e acabada per membrar com per 
entendre e per voler, e per entendre com per membrar e voler, e per voler com per 
membrar e entendre, volum IV, pàg. 121 

Anima dome es egualment vertuosa e bona e acabada per membrar com per 
entendre e per voler, e per entendre com per membrar e voler, e per voler com per 
membrar e entendre, volum IV, pàg. 121 

Les vostres obres tota hora son significants que home es fet per aver conexensa 
perdurablement de la vostra sancta eternitat, volum IV, pàg. 126 

On, per tal que vos aguessets occasió de esser home per esser dreturer a home, es 
significat que·l  peccat dAdam es general, volum IV, pàg. 134 

No forets vos misericordiós de pendre carn humana ni de murir per recrear home, 
volum IV, pàg. 135 

On, sil peccat no fos general, vos no calgra que us encarnassets per recrear home, 
volum IV, pàg. 137 

Com sia, Sényer, molt major larguea donar sí metex a mort per restaurar son poble 
que no es donar son aur o altra cosa, volum IV, pàg. 140 

Vos sots humiliat a pendre car humana per demostrar al vostre poble vostra gran 
humilitat, volum IV, pàg. 141 

Vos no agrets occasió cous [que·us] encarnassets per recrear lo vostre poble, volum 
IV, pàg. 141 

Vos vullats esser encarnat e ajats presa natura humana per restaurar e per recrear 
home, volum IV, pàg. 147 

Vos vullats esser encarnat e ajats presa natura humana per restaurar e per recrear 
home, volum IV, pàg. 147 

Vos ajats presa carn humana per salvar lo vostre poble, volum IV, pàg. 147 
Que la vostra misericordia sia poderosa en tota sa volentat per demostrar son gran 

poder, volum IV, pàg. 147 
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Saviea es molt gran, demostrada en esser vos encarnat per demostrar vostra bonea e 
per restaurar lumá lynatge, volum IV, pàg. 148 

Enaxí com coutell es fet per tallar e aradre per arar e casa per habitar e lit per jaer, 
volum IV, pàg. 151 

Enaxí com coutell es fet per tallar e aradre per arar e casa per habitar e lit per jaer, 
volum IV, pàg. 151 

Enaxí com coutell es fet per tallar e aradre per arar e casa per habitar e lit per jaer, 
volum IV, pàg. 151 

Enaxí com coutell es fet per tallar e aradre per arar e casa per habitar e lit per jaer, 
volum IV, pàg. 151 

La final raó per que vos avets occasió de esser home es per usar de vostra gran 
bonea en home, volum IV, pàg. 153 

Vos avets occasió e raó que siats home per donar acabament e endressament a 
vostra obra, volum IV, pàg. 154 

Que vostra misericordia vos aja feit encarnar e esser pobre e turmentat e mort per 
salvar vostre poble, volum IV, pàg. 166 

Cové que la un sia temptant e asajant lautre per apercebre e conéxer la entencio de 
cascú, volum IV, pàg. 171 

Aquella lig on ha mes esgleyes e mes espitals e on hom fa major almoyna per adorar 
e servir vos, volum IV, pàg. 181 

Hom no ha tan gran aparellament ni endressament de desemparar ni de desamar ni 
menysprear los bens temporals per amar e per posseyr los bens celestials, volum IV, 
pàg. 183 

Hom no ha tan gran aparellament ni endressament de desemparar ni de desamar ni 
menysprear los bens temporals per amar e per posseyr los bens celestials, volum IV, 
pàg. 183 

Es significada veritat; car per vençre moltes temptacions e per apoderar lo demoni c 
per vensre sí metex, es hom digne de gloria celestial, volum IV, pàg. 185 

Es significada veritat; car per vençre moltes temptacions e per apoderar lo demoni c 
per vensre sí metex, es hom digne de gloria celestial, volum IV, pàg. 185 

Avets donat princeps en terra per ordonar e guardar lur poble, volum IV, pàg. 185 
Cové que sia encercant en la franca volentat la qual es donada a home per guaanyar 

mérit de gloria, volum IV, pàg. 186 
Pot esser que ho fassen per amagar e celar a les gents lur devocio, volum IV, pàg. 

188 
Home se vol asubtilar en alcuna cosa sensual o entellectual per fer alcuna cosa que 

sia a laor e a plaer vostre, volum IV, pàg. 198 
Enaxí con lesclau ol catiu es donat per esser servu e sotsmés a son senyor, enaxí la 

potencia mutiva es donada per esser serva e sotsmesa a la potencia racional, volum IV, 
pàg. 208 
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Enaxí con lesclau ol catiu es donat per esser servu e sotsmés a son senyor, enaxí la 
potencia mutiva es donada per esser serva e sotsmesa a la potencia racional, volum IV, 
pàg. 208 

Com home aja paraula per dir veritat e per loar vos, volum IV, pàg. 210 
Com home aja paraula per dir veritat e per loar vos, volum IV, pàg. 210 
Hom pert franquetat e cau en cativitat son majors que los mals que home ha per 

venir a franchetat, volum IV, pàg. 213 
Los dampnats aurán pena infinida per demostrar vostra justicia, volum IV, pàg. 218 

Oh vos, Sényer, qui sots crucificat e mort per restaurar la especia humana!, volum 
IV, pàg. 265 

Molts d’afanys e de treballs esdevenen a home moltes de vegades, que son a gran 
profit del cors e hom cuida que sien a son dan; car per treballar corporalment es moltes 
vegades lo cors pus sá, volum IV, pàg. 265 

Pot hom entellectualment apercebre e entendre que enaxí com la ymaginacio ha 
poder que per ymaginar gran blancor pot apercebre ymaginant egual negror, volum 
IV, pàg. 273 

Sényer ver Deus al qual me som donat per servir e honrar e oheyr!, volum IV, pàg. 
276 

On, com jo·m sia donat e ofert duy mes a avant a leyaltat per esser son sotsmés e son 
servidor, clama us mercé, volum IV, pàg. 309 

Que donen loor e gloria e honor a vos quils fets viure per esser conexedors del 
vostre excellent acabament, volum IV, pàg. 336 

Vos ajats sotsmés lo meu cors a la mia consciencia per esser obedient a ella, volum 
IV, pàg. 338 

En axí com paraula es donada a home per parlar e per pronunciar les coses 
necessaries profitables, enaxí callament es donat a home per callar paraules vilanes, 
volum IV, pàg. 354 

En axí com paraula es donada a home per parlar e per pronunciar les coses 
necessaries profitables, enaxí callament es donat a home per callar paraules vilanes, 
volum IV, pàg. 354 

En axí com paraula es donada a home per parlar e per pronunciar les coses 
necessaries profitables, enaxí callament es donat a home per callar paraules vilanes, 
volum IV, pàg. 354 

Vos avets donat a home cor per amar e per desijar vos, volum IV, pàg. 361 
Vos avets donat a home cor per amar e per desijar vos, volum IV, pàg. 361 
Defalliments que fa contra vos en so queus toll so que vos li avets donat per servir 

vos, volum IV, pàg. 362 
La qual memoria e enteniment e volentat vos avets donada a la mia anima per 

remembrar, volum IV, pàg. 366 
Es entes e sabut entellectualment que·l  demoni no es occasio a les aus com volen per 

dar demostracio de les coses esdevenidores, volum IV, pàg. 421 



 Joan S. Beltran i Cavaller 159

Diverses raóns e de novelles les quals son ordonades e escrites per donar fervor e 
devocio e demostracio de veritat, volum IV, pàg. 454 

Car per loar vostra unitat e vostra trinitat e vostra encarnacio e les vostres vertuts e 
les vostres bonées e les vostres obres es hom, Sényer, honrant vos, e on pus fortment 
hom met son poder, volum IV, pàg. 463 

Fo la via e la carrera per la qual vos trámese lo fill pendre carn humana per recrear 
lumanal lynatge, volum IV, pàg. 471 

Los sants apostols e los martirs qui morts son per honrar vostra humanitat, volum 
IV, pàg. 480 

Jassía que coutell sia feit per tallar e aradre per arar, volum V, pàg. 18 
Jassía que coutell sia feit per tallar e aradre per arar, volum V, pàg. 18 
La anima den Pere no es creada per fer peccat, volum V, pàg. 22 
En axí com del cors del home, qui es feyt per esser sotsmés a la anima e posseyt per 

ella, volum V, pàg. 26 

On, com assó sia en axí e lo cors sia creat per esser sotsmés a la anima, volum V, 
pàg. 26 

En axí com possíbol cosa es que la anima sia ajustada al cors per esser son 
compliment, volum V, pàg. 27 

La causa final per la qual es lógica atrobada es per atrobar veritat, volum V, pàg. 
31 

Es sentida la sensualitat de la poma en la superficients per veer e per menjar e per 
olre e per tocar, que no es la materia de la poma, volum V, pàg. 47 

Es sentida la sensualitat de la poma en la superficients per veer e per menjar e per 
olre e per tocar, que no es la materia de la poma, volum V, pàg. 47 

Es sentida la sensualitat de la poma en la superficients per veer e per menjar e per 
olre e per tocar, que no es la materia de la poma, volum V, pàg. 47 

Es sentida la sensualitat de la poma en la superficients per veer e per menjar e per 
olre e per tocar, que no es la materia de la poma, volum V, pàg. 47 

Los animals inracionals qui son per servir home e la raó per la qual es dita final 
sensual luny, volum V, pàg. 66 

Lo cors huma qui es per servir la anima, volum V, pàg. 66 
Hom es creat per posseyr gloria es, Sényer, per so car aquella causa final no ha 

tanta de vertut ni de noblea, volum V, pàg. 66 
Vos creas home per conéxer-vos e per honrar-vos e per esser amador e servidor e 

loador de vos, volum V, pàg. 66 

Vos creas home per conéxer-vos e per honrar-vos e per esser amador e servidor e 
loador de vos, volum V, pàg. 66 

Vos creas home per conéxer-vos e per honrar-vos e per esser amador e servidor e 
loador de vos, volum V, pàg. 66 

Sényer ver Deus qui en est seggle avets fet esdevenir lo vostre servidor per vos 
honrar e beneír!, volum V, pàg. 130 
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Aitán leujerament pot la cogitació e la ymaginació reebre afermant falsa fe per 
cogitar e per ymaginar com vera fe, volum V, pàg. 130 

Aitán leujerament pot la cogitació e la ymaginació reebre afermant falsa fe per 
cogitar e per ymaginar com vera fe, volum V, pàg. 130 

Sos ancessors a qui l’an mes en aquella fe e creensa per custumes e per ensenyar lur 
fe e lur creensa, volum V, pàg. 143 

Enaxí com anima ha una proprietat per remembrar e altra per entendre e altra per 
voler, volum V, pàg. 184 

Enaxí com anima ha una proprietat per remembrar e altra per entendre e altra per 
voler, volum V, pàg. 184 

Enaxí com anima ha una proprietat per remembrar e altra per entendre e altra per 
voler, volum V, pàg. 184 

Sényer, que vos sots encarnat per dar gloria als hòmens e per recrear lo mon e per 
demostrar vostres vertuts e per moltes daltres raóns, volum V, pàg. 203 

Sényer, que vos sots encarnat per dar gloria als hòmens e per recrear lo mon e per 
demostrar vostres vertuts e per moltes daltres raóns, volum V, pàg. 203 

Sényer, que vos sots encarnat per dar gloria als hòmens e per recrear lo mon e per 
demostrar vostres vertuts e per moltes daltres raóns, volum V, pàg. 203 

Com l enteniment sia creat per aver conexensa de la noblea de son creador e sia 
creat per fruir en son creador conexent les obres de son creador, volum V, pàg. 218 

Aitant es mellor e pus noble: on, com l enteniment sia creat per aver conexensa de la 
noblea de son creador e sia creat per fruir en son creador conexent les obres de son 
creador, volum V, pàg. 218 

Aitant es mellor e pus noble: on, com l enteniment sia creat per aver conexensa de la 
noblea de son creador e sia creat per fruir en son creador conexent les obres de son 
creador, volum V, pàg. 218 

Ha pres la natura humana per so car vos avets presa carn per recrear home, volum 
V, pàg. 223 

Vos avets presa carn per recrear home, volum V, pàg. 223 
La vostra sancta humanitat fo mortificada e morta per recrear la humana especia, 

volum V, pàg. 231 
Vos avets presa mort per dar occassio a home com muirá per la vostra amor, volum 

V, pàg. 234 
Enaxí, Sényer, com vos avets creat a home ulls per veer colors e formes, volum V, 

pàg. 236 
Avets creat a home ulls per veer colors e formes e altres coses, enaxí avets creades 

les creatures per demostrar a home les vostres qualitats, volum V, pàg. 236 
Gran desig de pendre mort e passio per donar gloria e laor e honor de son noble 

Senyor Deus, volum V, pàg. 236 
Significa que vos devallás als inferns per desliurar los sants, volum V, pàg. 239 
Que humiliás a la mort per los nostres peccats a delir e per sanar nostres langors e 

nostres greus dolors, volum V, pàg. 240 
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Lo vostre sant cors gloriós es en la celestial gloria per dar gloria als sants, volum V, 
pàg. 244 

Que lo vostre sant cors gloriós es en la celestial gloria per dar gloria als sants de 
parays, volum V, pàg. 249 

Ha presa mort e passio en est mon per recrear lo mon, volum V, pàg. 259 
On, com home, Sényer, sotsmet sos .v. senys sensuals e hom per veer o per oyr o per 

odorar o per gustar o per sentir es desobedient als vostres manaments, volum V, pàg. 
270 

On, com home, Sényer, sotsmet sos .v. senys sensuals e hom per veer o per oyr o per 
odorar o per gustar o per sentir es desobedient als vostres manaments, volum V, pàg. 
270 

On, com home, Sényer, sotsmet sos .v. senys sensuals e hom per veer o per oyr o per 
odorar o per gustar o per sentir es desobedient als vostres manaments, volum V, pàg. 
270 

On, com home, Sényer, sotsmet sos .v. senys sensuals e hom per veer o per oyr o per 
odorar o per gustar o per sentir es desobedient als vostres manaments, volum V, pàg. 
270 

On, com home, Sényer, sotsmet sos .v. senys sensuals e hom per veer o per oyr o per 
odorar o per gustar o per sentir es desobedient als vostres manaments, volum V, pàg. 
270 

Aitantes de coses e de loes com hom es a vos desobedient per aver delits de les coses 
sensuals, volum V, pàg. 270 

La vostra gloriosa humanitat com fo treballada e turmentada e aontada e 
mortificada per salvar nos altres peccadors, volum V, pàg. 272 

Vos avets donat a home cor per esser cambra de contemplar, volum V, pàg. 276 
Vos avets donat a home apercebiment per apercebre la gran gloria de paradís, 

volum V, pàg. 278 
La vostra misericordia ha feta encarnar la persona del Fill per recrear lumá 

lynatge, volum V, pàg. 293 
Vos avets donat a home apercebiment per apercebre la gran gloria de paradís, 

volum V, pàg. 278 
Enaxí la racional potencia viu per membrar e entendre e amar vos, volum V, pàg. 

301 
Vos avets a home donats ulls per veer vos en les coses sensuals e mans per obrar 

bones obres e orelles per oyr vostres laors e boca per loar vos e peus per anar a vos, 
volum V, pàg. 314 

Vos avets a home donats ulls per veer vos en les coses sensuals e mans per obrar 
bones obres e orelles per oyr vostres laors e boca per loar vos e peus per anar a vos, 
volum V, pàg. 314 

Vos avets a home donats ulls per veer vos en les coses sensuals e mans per obrar 
bones obres e orelles per oyr vostres laors e boca per loar vos e peus per anar a vos, 
volum V, pàg. 314 
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Vos avets a home donats ulls per veer vos en les coses sensuals e mans per obrar 
bones obres e orelles per oyr vostres laors e boca per loar vos e peus per anar a vos, 
volum V, pàg. 314 

Vos avets a home donats ulls per veer vos en les coses sensuals e mans per obrar 
bones obres e orelles per oyr vostres laors e boca per loar vos e peus per anar a vos, 
volum V, pàg. 314 

Enaxí com als hòmens son donats ulls per veer colors e formes, volum V, pàg. 315 
Per la manera on cové que la aferm, es per honrar vostre saber, volum V, pàg. 358 

La ànima remembra e entén la noblea el bé el profit que ha per son remembrar e per 
son entendre, volum VI, pàg. 7 

La ànima remembra e entén la noblea el bé el profit que ha per son remembrar e per 
son entendre, volum VI, pàg. 7 

Donació de son remembrament e enteniment e voler per amar e loar e honrar e 
servir vostres glorioses qualitats, volum VI, pàg. 11 

Tots aquells qui an pena ni treballs ni mort per loar vostra humanitat sancta, volum 
VI, pàg. 51 

Los angels an grans vertuts per signifiquar la vostra unitat e trinitat, volum VI, pàg. 
69 

Ac molt de treball per recrear aquella, volum VI, pàg. 87 
Coses que vos donats e fets per punir nosautres e per usar de vostra justicia, volum 

VI, pàg. 98 
Coses que vos donats e fets per punir nosautres e per usar de vostra justicia, volum 

VI, pàg. 98 
La vostra humana natura tan solament es creada per aver benahuyransa en esser 

unida ab deitat e per donar benahuiransa als sants de gloria, volum VI, pàg. 139 
La vostra humana natura tan solament es creada per aver benahuyransa en esser 

unida ab deitat e per donar benahuiransa als sants de gloria, volum VI, pàg. 139 
Majors son los treballs els afanys els perills que hom ha per honrar sí metex o son 

senyor terrenal, que no son los treballs nils afanys nils perills que hom ha per honrar 
son creador e son Déu, volum VI, pàg. 149 

Majors son los treballs els afanys els perills que hom ha per honrar sí metex o son 
senyor terrenal, que no son los treballs nils afanys nils perills que hom ha per honrar 
son creador e son Déu, volum VI, pàg. 149 

Vos ajats creat home per honrar mes vos que sí metex, volum VI, pàg. 150 
Son per servir vostra deitat e vostra humanitat e nostra dona, volum VI, pàg. 171 
Entén la gran gracia que vos feés al poble a qui donas la lig per esser en dressament 

de salvació, volum VI, pàg. 185 
La persona del Fill qui s encarna, ni com per donar aquella lig, volum VI, pàg. 186 
Ni com ells per créxer lo poble dels crestians foren turmentats, volum VI, pàg. 186 
Tan gran mérit donar a la ànima per entendre com fa la volentat per amar so que 

1’enteniment ínnora, volum VI, pàg. 191 
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Tan gran mérit donar a la ànima per entendre com fa la volentat per amar so que 
1’enteniment ínnora, volum VI, pàg. 191 

Enaxí com sensualment materia es demostrada per forma, enaxí la amor per 
demostrar sí metexa al huma enteniment se forma entellectualment, volum VI, pàg. 194 

Axí com ànima molt ferventment remembra e entén e ama aigua per dar humiditat al 
cors, volum VI, pàg. 213 

Los hòmens qui amen aver plaer per remembrar e entendre vertuts, volum VI, pàg. 
258 

Donant a ell totes les forces de sa sensualitat e de sa entellectuitat per esser amador 
e servidor d’amor entellectual, volum VI, pàg. 263 

Voler en les coses que vol palpar ni sentir; car per remembrar e entendre e voler 
ordenadament so que vol tocar ni sentir, volum VI, pàg. 301  

Les coses artificialment son embellides e ornades per dar laor e vanagloria [e] per 
posseyr los delits temporals, volum VI, pàg. 319 

Les coses artificialment son embellides e ornades per dar laor e vanagloria [e] per 
posseyr los delits temporals, volum VI, pàg. 319 

Aitantost com la sensitiva potencia se mou per tocar les coses que ama, volum VI, 
pàg. 321 

Vos ama e vol encercar e conéxer e apercebre per honrar e servir vos alcuna cosa, 
volum VI, pàg. 323 

L’enteniment lur vol reebre los vers significats per destruir la falsa fe en que creu la 
volentat, volum VI, pàg. 336 

Amen aver los bens temporals per satisfer als .v. senys sensuals, e amen los bens e 
les vertuts entellectuals per satisfer als .v. senys entellectuals, volum VI, pàg. 350 

Amen aver los bens temporals per satisfer als .v. senys sensuals, e amen los bens e 
les vertuts entellectuals per satisfer als .v. senys entellectuals, volum VI, pàg. 350 

V. senys sensuals an plaer en les coses sensuals per véer e per oyr e per odorar e per 
gustar e per palpar, volum VI, pàg. 350 

V. senys sensuals an plaer en les coses sensuals per véer e per oyr e per odorar e per 
gustar e per palpar, volum VI, pàg. 350 

V. senys sensuals an plaer en les coses sensuals per véer e per oyr e per odorar e per 
gustar e per palpar, volum VI, pàg. 350 

V. senys sensuals an plaer en les coses sensuals per véer e per oyr e per odorar e per 
gustar e per palpar, volum VI, pàg. 350 

V. senys sensuals an plaer en les coses sensuals per véer e per oyr e per odorar e per 
gustar e per palpar, volum VI, pàg. 350 

Usen de lur vertut en los .V. senys entellectuals per cogitar o per apercebre o per 
consciencejar o per asubtilar o, volum VI, pàg. 350 

Usen de lur vertut en los .V. senys entellectuals per cogitar o per apercebre o per 
consciencejar o per asubtilar o, volum VI, pàg. 350 

Usen de lur vertut en los .V. senys entellectuals per cogitar o per apercebre o per 
consciencejar o per asubtilar o, volum VI, pàg. 350 
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Usen de lur vertut en los .V. senys entellectuals per cogitar o per apercebre o per 
consciencejar o per asubtilar o, volum VI, pàg. 350 

Oh vos Jhesu Christ qui per salvar lo vostre poble fós amador de vostra greu mort 
angoxosa!, volum VI, pàg. 353 

Hom ha en amar mes viure per posseyr los delits temporals que los celestials: car 
enaxí com la ànima es vivificada en vertuts com lo cors es afliccionat per fer penitencia 
per mortificació de les sensualitats, volum VI, pàg. 354 

Hom ha en amar mes viure per posseyr los delits temporals que los celestials: car 
enaxí com la ànima es vivificada en vertuts com lo cors es afliccionat per fer penitencia 
per mortificació de les sensualitats, volum VI, pàg. 354 

Amor de vostra gloriosa humanitat so que ella fo per recrear nosaltres peccadors, 
volum VI, pàg. 356 

Enaxí com l’ase per traginar el bou per arar ha passió, volum VI, pàg. 376 
Enaxí com l’ase per traginar el bou per arar ha passió, volum VI, pàg. 376 
Ells mortifiquen lur carn per donar exempli a nosaltres, volum VI, pàg. 386 
Qui per honrar ella vol que·l cors sospir e plor, volum VI, pàg. 390 
Car en so que lo poder qui es en la ànima afigurat per membrar e entendre e voler, 

volum VI, pàg. 396 
Amant l’amat en tots temps per diverses figures d’amor, per justícia o per 

misericòrdia o per paciència o per donar o per prestar o per ajudar o per loar o per 
endressar o per castigar, volum VI, pàg. 399 

Amant l’amat en tots temps per diverses figures d’amor, per justícia o per 
misericòrdia o per paciència o per donar o per prestar o per ajudar o per loar o per 
endressar o per castigar, volum VI, pàg. 399 

Amant l’amat en tots temps per diverses figures d’amor, per justícia o per 
misericòrdia o per paciència o per donar o per prestar o per ajudar o per loar o per 
endressar o per castigar, volum VI, pàg. 399 

Amant l’amat en tots temps per diverses figures d’amor, per justícia o per 
misericòrdia o per paciència o per donar o per prestar o per ajudar o per loar o per 
endressar o per castigar, volum VI, pàg. 399 

Amant l’amat en tots temps per diverses figures d’amor, per justícia o per 
misericòrdia o per paciència o per donar o per prestar o per ajudar o per loar o per 
endressar o per castigar, volum VI, pàg. 399 

Amant l’amat en tots temps per diverses figures d’amor, per justícia o per 
misericòrdia o per paciència o per donar o per prestar o per ajudar o per loar o per 
endressar o per castigar, volum VI, pàg. 399 

Com los ypòcrites an hàbit dumilitat en la potencia sensual per vestir, volum VI, 
pàg. 406 

Altre libre on fos escrit que la forma de paradís es actual e potencial per menjar e 
per boure e per jàer ab fembres, volum VI, pàg. 444 

Altre libre on fos escrit que la forma de paradís es actual e potencial per menjar e 
per boure e per jàer ab fembres, volum VI, pàg. 444 
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Altre libre on fos escrit que la forma de paradís es actual e potencial per menjar e 
per boure e per jàer ab fembres, volum VI, pàg. 444 

No duptaría hom a soferir null treball ni nulla mort per vos honrar ni servir ni loar 
ni per dir veritat ni per fer null bé, volum VI, pàg. 454 

No duptaría hom a soferir null treball ni nulla mort per vos honrar ni servir ni loar 
ni per dir veritat ni per fer null bé, volum VI, pàg. 454 

No duptaría hom a soferir null treball ni nulla mort per vos honrar ni servir ni loar 
ni per dir veritat ni per fer null bé, volum VI, pàg. 454 

Assó sia enaxí, doncs per sentir es pus fort afigurada la figura de vetlar que per negú 
dels altres senys, volum VI, pàg. 458 

Enaxí los senys entellectuals son per cogitar e per apercebre, volum VI, pàg. 460 
Enaxí los senys entellectuals son per cogitar e per apercebre, volum VI, pàg. 460 
Es cosa necessaria al cors que sia durment per reposar e per vivificar sa natura, 

volum VI, pàg. 461 

Es cosa necessaria al cors que sia durment per reposar e per vivificar sa natura, 
volum VI, pàg. 461 

En axí com la boca es creada per nomenar e per adorar vostres vertuts glorioses, 
volum VII, pàg. 5 

En axí com la boca es creada per nomenar e per adorar vostres vertuts glorioses, 
volum VII, pàg. 5 

Enaxí com vos avets donat oyment a home per oyr e ulls per véer e nas per odorar e 
gustar per menjar e tactus per sentir, volum VII, pàg. 5 

Enaxí com vos avets donat oyment a home per oyr e ulls per véer e nas per odorar e 
gustar per menjar e tactus per sentir, volum VII, pàg. 5 

Enaxí com vos avets donat oyment a home per oyr e ulls per véer e nas per odorar e 
gustar per menjar e tactus per sentir, volum VII, pàg. 5 

Enaxí com vos avets donat oyment a home per oyr e ulls per véer e nas per odorar e 
gustar per menjar e tactus per sentir, volum VII, pàg. 5 

Enaxí com vos avets donat oyment a home per oyr e ulls per véer e nas per odorar e 
gustar per menjar e tactus per sentir, volum VII, pàg. 5 

Unitat es cosa infinida eternal acabada, e totes aqüestes coses que hom nomena per 
dar sustentacio al cors, volum VII, pàg. 15 

Com volc murir per significar lacabament de vostres divines vertuts per recrear 
nosaltres, volum VII, pàg. 22 

Com volc murir per significar lacabament de vostres divines vertuts per recrear 
nosaltres, volum VII, pàg. 22 

Sens tota comparació que sia estat crucificat e mort per significar les vostres 
acabades vertuts e per recrear lo mon, volum VII, pàg. 22 

Sens tota comparació que sia estat crucificat e mort per significar les vostres 
acabades vertuts e per recrear lo mon, volum VII, pàg. 22 

Car enaxí com per adorar sensualment, volum VII, pàg. 23 
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Avets creades les sensualitats e les entellectuitats per reebre los significats, volum 
VII, pàg. 43 

En un temps son en la terra per enganar los hòmens, volum VII, pàg. 71 
Vostra acabada amor per fer en ell justicia e dretura, volum VII, pàg. 113 
Ni no la cal compondre ab nulla cosa per usar de son poder, volum VII, pàg. 123 
Que·l vostre cors gloriós soferí per salvar nosaltres peccadors, volum VII, pàg. 154 
Les animes an en bé a fer e a tractar per honrar e loar lo glories, volum VII, pàg. 

157 
Vos avets creats ulls corporals a home per véer les coses sensuals, volum VII, pàg. 

160 
Amar pudía en est mon mes pujar que la memoria per membrar ni lenteniment per 

entendre, volum VII, pàg. 164 
Amar pudía en est mon mes pujar que la memoria per membrar ni lenteniment per 

entendre, volum VII, pàg. 164 
Car enaxí com lo sol es per illuminar los ulls corporals e la nuit es per donar 

escurtat, volum VII, pàg. 179 
Car enaxí com lo sol es per illuminar los ulls corporals e la nuit es per donar 

escurtat, volum VII, pàg. 179 
La nit es per donar escuridat, volum VII, pàg. 180 
Impossíbol que enteniment sia creat per innorar e innorancia per entendre, volum 

VII, pàg. 187 
Impossíbol que enteniment sia creat per innorar e innorancia per entendre, volum 

VII, pàg. 187 
La qual veritat ha creada e ordenada la ánima dome per aver remembrament e 

enteniment, volum VII, pàg. 195 
La vostra divina natura es humil per donar creació e sostentació a les creatures, 

volum VII, pàg. 224 
Cové que metam la B en la G ab la D e la F per temptar e per asajar segons qual de 

les letres, volum VII, pàg. 229 
Cové que metam la B en la G ab la D e la F per temptar e per asajar segons qual de 

les letres, volum VII, pàg. 229 
Hom met ab la K la Q en la L per temptar e asajar si la L pora tant reebre, volum 

VII, pàg. 257 
Fa tota la volentat potencial esdevenir en actu per adorar e contemplar, volum VII, 

pàg. 259 
Mes de mérit ha per entendre, e on mes entén, mes ama lo vo1er, volum VII, pàg. 

272 
Com la F demostra la A en la B per fer bé e en la E per cessar mal, volum VII, pàg. 

277 
Com la F demostra la A en la B per fer bé e en la E per cessar mal, volum VII, pàg. 

277 
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La G se muda en la H per véer si pora en ella véer per la F major misericordia, 
volum VII, pàg. 290 

Vostre cors precios volgren donar a pobretat e a treballs e a greu mort angoxosa per 
salvar nosaltres peccadors, volum VII, pàg. 290 

Enaprés que assó ha vist mudas en la l ab la D per entendre so que entenía de vostra 
humilitat, volum VII, pàg. 291 

Hom met la G en la l per véer la D quanta de veritat pora demostrar, volum VII, 
pàg. 293 

Sería semblant cosa del ferrer qui feés la espaa per auciure altre e sí metex ensems, 
volum VII, pàg. 307 

Es occasió a vertuós remembrament e enteniment e voler per fruir so que la B 
demostra, volum VII, pàg. 317 

Enaxí com lo coutell es fet per tallar e l’aradre per arar, enaxí vos avets creat 
l’enteniment del home per tal que aja conexensa de la vostra honor, volum VII, pàg. 
319 

Enaxí com lo coutell es fet per tallar e l’aradre per arar, enaxí vos avets creat 
l’enteniment del home per tal que aja conexensa de la vostra honor, volum VII, pàg. 
319 

Cors qui·s corrompa ni·s vivific per reebre viandes alterables de actu en potencia, 
volum VII, pàg. 334 

Que en paraís agués lo cors major gloria que la ánima per menjar e boure e 
fembres, e la ánima per aquesta multitut de gloria sensual fos embargada a aver gloria 
entellectual, volum VII, pàg. 335 

Es major occasió d’amor que no es riure; car per plorar es pus occasionat lo 
remembrament a remembrar e lenteniment a entendre el voler a amar l’amat, que no es 
per riure ni per esser alegre, volum VII, pàg. 351 

Es major occasió d’amor que no es riure; car per plorar es pus occasionat lo 
remembrament a remembrar e lenteniment a entendre el voler a amar l’amat, que no es 
per riure ni per esser alegre, volum VII, pàg. 351 

Es major occasió d’amor que no es riure; car per plorar es pus occasionat lo 
remembrament a remembrar e lenteniment a entendre el voler a amar l’amat, que no es 
per riure ni per esser alegre, volum VII, pàg. 351 

Adoncs se muda de la una lig en altra per temptar e asajar sí metexa, volum VII, 
pàg. 357 

Adoncs se muda duna lig en altra per temptar sí metexa, volum VII, pàg. 358 
Adoncs se muda de una lig en altra per asajar e temptar sí metexa, volum VII, pàg. 

359 
Pora sentir en sí metexa major vertut a reebre la H e la G per formar e afigurar la 

N, volum VII, pàg. 359 
Com la O sia creada per entendre lacabament de vostres vertuts e de lurs 

significacions, volum VII, pàg. 364 
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Pusca entendre defalliment en vos pus que es creada per entendre en vos acabament, 
volum VII, pàg. 364 

Lo Papa els prínceps deurien trametre missatge als infeels per donar a entendre del 
predicat so que ells no entenen, volum VII, pàg. 374 

L’enteniment que segons que hom es agraciat e avertuat per entendre o per creure la 
E en la A, es ubligat a donar la L a la A, volum VII, pàg. 387 

L’enteniment que segons que hom es agraciat e avertuat per entendre o per creure la 
E en la A, es ubligat a donar la L a la A, volum VII, pàg. 387 

Aitant mes pot hom esser aconortat e consolat e alegre e pagat per fruir en vostres 
vertuts, volum VII, pàg. 405 

Prenets vos honraments e honor tota ora que creatura ha treball per honrar son 
creador, volum VII, pàg. 415 

Si de vos deuen aver grat per plorar e treballar e murir per vos honrar, volum VII, 
pàg. 415 

Si de vos deuen aver grat per plorar e treballar e murir per vos honrar, volum VII, 
pàg. 415 

Ha reebuda natura de membrar e entendre e amar per membrar e conéxer e amar 
infinitat en lo vostre sant poder gloriós, volum VII, pàg. 420 

Lo rey es fet rey per jutjar e lo cavall es fet per cavalcar el forment per menjar e la 
nau per navegar e axí de les altres raons finals, volum VII, pàg. 423 

Lo rey es fet rey per jutjar e lo cavall es fet per cavalcar el forment per menjar e la 
nau per navegar e axí de les altres raons finals, volum VII, pàg. 423 

Lo rey es fet rey per jutjar e lo cavall es fet per cavalcar el forment per menjar e la 
nau per navegar e axí de les altres raons finals, volum VII, pàg. 423 

Lo rey es fet rey per jutjar e lo cavall es fet per cavalcar el forment per menjar e la 
nau per navegar e axí de les altres raons finals, volum VII, pàg. 423 

Vertut de voler es creada en ánima d’ome per voler lo vostre voler, volum VII, pàg. 
423 

L’enteniment qui es creat per entendre, volum VII, pàg. 423 
La ánima ha franc arbitre en adur ses vertuts de potencia en actu per membrar e 

entendre e amar e tembre la vostra sancta vertadera justicia, volum VII, pàg. 423 
Aura membrats los peccats que ha fets per membrar e per ublidar, e lenteniment ha 

enteses los peccats que ha fets per entendre e per innorar, volum VII, pàg. 431 
Aura membrats los peccats que ha fets per membrar e per ublidar, e lenteniment ha 

enteses los peccats que ha fets per entendre e per innorar, volum VII, pàg. 431 
Aura membrats los peccats que ha fets per membrar e per ublidar, e lenteniment ha 

enteses los peccats que ha fets per entendre e per innorar, volum VII, pàg. 431 
Aura membrats los peccats que ha fets per membrar e per ublidar, e lenteniment ha 

enteses los peccats que ha fets per entendre e per innorar, volum VII, pàg. 431 
Axí com a 1 águila a qui son donades ales per pujar als locs alts, volum VII, pàg. 

446 
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Ajam majors treballs e majors dolors per esser punits de nostres mortals 
defalliments, volum VII, pàg. 505 

Com la mutiva den Pere mou per oyr o per véer la ymaginativa, volum VII, pàg. 509  
Com la mutiva den Pere mou per oyr o per véer la ymaginativa, volum VII, pàg. 509  
Ha majors e mellors e mes vertuts que creatura ni creatures, aitant la ánima mes 

puja per membrar e entendre e amar creador que creatures, volum VII, pàg. 520 
Molt fortment se maravellaven, car per fer tot lur poder en fruir vos, no podíen aver 

so que desijaven, volum VII, pàg. 524 
Vertuós remembrament e enteniment per fruir en la gloria que·l s demonis an 

perduda, volum VII, pàg. 526 
Car enaxi com la final raó per que hom es creat es per loar e honrar e beneyr e 

conéxer vos, volum VII, pàg. 537 
Enaxí com la ánima es mellor per membrar e entendre e voler les coses bones e 

nobles, volum VII, pàg. 540 
Axí com la cara del maestre Déu esser alegre per alegrar los escolans, volum VII, 

pàg. 544 
Que per honrar vos en la sancta fe cathólica e per honrar la sancta fe romana, 

volum VII, pàg. 547 
Que per honrar vos en la sancta fe cathólica e per honrar la sancta fe romana, 

volum VII, pàg. 547 
Majorment com la G sia mellor per membrar e entendre e amar vertut de unitat, 

volum VII, pàg. 575 
Contemplant la A e que formen sí la R per fer reverencia e honor a la R, volum VII, 

pàg. 595 
Reeba home de vos diverses gracies per loar e adorar e contemplar vostra gracia, 

volum VII, pàg. 614 
Vol aver ajuda de les coses qui no son creades per ajudar, volum VII, pàg. 616 
Axí com lestrument hom atempra per fer lo só, en axí la ánima satempra a reebre 

gracia, volum VII, pàg. 623 
Enaxí sesdevé que com la mutiva sensual per legir o per oyr aquest libre no pot esser 

aquest libre, volum VII, pàg. 633 
Enaxí sesdevé que com la mutiva sensual per legir o per oyr aquest libre no pot esser 

aquest libre, volum VII, pàg. 633 
Cové que hom recorra al Libre del gentil qui es apellat Libre de questions e de 

demandes, per demostrar la carrera de la gloria de nostrc Senyor Deus, volum VII, 
pàg. 636 

Pot se hom mudar en altre mou per revenir e per posar, volum VII, pàg. 637 
Pot se hom mudar en altre mou per revenir e per posar, volum VII, pàg. 637 
Es tan honrat e amat e ajudat e beneficiat, per honrar e amar e loar e servir e obeír 

vos, volum VII, pàg. 639 
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Que nos nons guabam de aver vertuts nins loam per aver vanagloria, volum VII, 
pàg. 641 

 

Ço per què relatiu  
E so per que assò mesdevé, Sényer, sí es per so car jo son tot en vos, e vos sots tot 

gog e alegre, volum I, pàg. 10 

So per que jo, Sényer, nom maravell del vostre poder que ell pusca al dia del judici 
ajustar los atomus e resuscitar los corsés dels hòmens, volum I, pàg.76 

Aquest vostre saber, e ben fort es noble: car so per que lo nostre saber crex e 
mellora, volum I, pàg. 95 

Jassía que nos siam individuus ajustats d anima e de cors. E so per que nos no ho 
podem saber, sí es, Sényer, per so car non es fet representament, volum I, pàg. 98 

E assó per que tant vos plau que nos confessem veritat, volum I, pàg. 123 

La pus vertadera cosa qui esser pusca: e so per que la vida daquest mon es vida 
vana, volum I, pàg. 127 

Les creatures no les creas vos de vostra esscncia; enans les avets creades de no re: 
car so per que nosaltres conexem que vos no avets creades les creatures de vos metex, 
volum I, pàg. 146 

La mía anima defall a entendre que fer se pusca: e so per que ella defall a assó a 
entendre, volum I, pàg. 149 

E so per que nos a percebem la primera materia con es privada de cors, volum I, 
pàg. 153 

So per que del arbre es bo tot quant es, volum I, pàg. 174 
E so per que jo son esdevengut vil e ávol en ma persona e en mes obres, volum I, 

pàg. 174 

Car, Sényer, ¿on son los clergues qui fassen so per que vos los avets ordonats? , 
volum I, pàg. 190 

Sényer, he desordonat tot mi; e so per quem son desordonat, sí es per so car tots mos 
dies he mesos en vans sentiments, volum I, pàg. 194 

E so per que la potencia racional es dona de totes les altres, volum I, pàg. 216 

So per que la potencia sensitiva es occasio de mal, volum I, pàg. 218 

So per que la potencia ymaginativa es pus luny moviment en home, volum I, pàg. 
221 

So per que la potencia mutiva es lo pus prop moviment en home, volum I, pàg. 221 

So per que lome qui fal peccat ha greuge con lo fa, volum I, pàg. 225 

E mou se segons veritat; car so per que vos creas home, sí es per tal que amas e 
honras e servís vos, volum I, pàg. 234 

So per que lo moviment primer en quel home se mou es moviment natural a home, 
volum I, pàg. 236 
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Hom es creat e fet per fer bé: on, con hom fa bé, mou se segons so per que es creat, 
volum I, pàg. 236 

E so per que lo moviment segon en quel home se mou a fer mal es moviment no 
natural a home, volum I, pàg. 236 

Fa lo contrari de so per que es creat ni fet, volum I, pàg. 244 

So per que son, Sényer, los .v. senys corporals en falsetat, volum I, pàg. 247 
Car tot hom ne reeb ordonament a assò per que es fet, en so que ha franca volentat, 

volum I, pàg. 247 
E so per que son los .v. senys espirituals en veritat, volum I, pàg. 247 
E so, Sényer, per que cau en home mérit de bé o de mal enans que no hi cau so per 

que hom pervé a assó a que es predestinat, volum I, pàg. 263 
E so, Sényer, per que cau en home mérit de bé o de mal enans que no hi cau so per 

que hom pervé a assó a que es predestinat, volum I, pàg. 263 

So per que tots los bens que son donats en gloria son, volum I, pàg. 268 

So per que sentén, Sényer, quel peccat original vene en home de home e no de vos, 
volum I, pàg. 273 

E so per ques cové, Sényer, que home qui vulla sí honrar mes que no li tany, volum 
I, pàg. 276 

So per que tot hom, Sényer, pot pus destrényer la potencia, volum I, pàg. 279 

So per que lo vostre aveniment, Sényer Deus, es tot ple de ordonament e de profit als 
hòmens, volum I, pàg. 280 

So per que hi cap maravella, Sényer, en la temor que jo he aúda, volum I, pàg. 302 

So per que vos, Sényer, avets volgut que paráis sia sus alt, volum I, pàg. 308 
So per que avets volgut ordonar que infern sia en lo cor de la térra, volum I, pàg. 

308 

So per que recreacio fo, Sényer, major do que no fo creacio, volum II, pàg. 8 
E so per que vos metex lo volgués recrear, es per demostrar que en axí com la vostra 

deitat covenc crear home, volum II, pàg. 19 

So per que lo recreador, Sényer, covenc esser en esser divinal, volum II, pàg. 20 
So per que covenc esser lo recreador home, sí es, Sényer, per so car lo mon covenc 

esser recreat ab treballs, volum II, pàg. 20 
Que la vostra deitat se unís ab humanitat, en la qual fos so per que hom covenc esser 

recreat, volum II, pàg. 20 

So per que vos amats ni volets la pena quels dampnats soferen, sí es per tal que en 
so que avets creat ni fet, sia vist dreturer e vertader jutge , volum II, pàg.31 

So per que peccat, Sényer, cau en volentat humana, sí es per so con nostra bonea es 
termenada, volum II, pàg. 34 

So per que vostre voler aduu a cumpliment e a acabament tot so ques vol, volum II, 
pàg. 35 
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So, Sényer, per que vostra saviea es acabada en vos, e so per que saviea no es 
acabada en home, volum II, pàg. 57 

So, Sényer, per que vostra saviea es acabada en vos, e so per que saviea no es 
acabada en home, volum II, pàg. 57 

So per que hom ha defalliment de saviea, volum II, pàg. 58 
E so per que jo·m sent tot foll e tot neci, volum II, pàg. 59 

So per que tota vostra obra, Sényer Deus, es tota plena de saviea, volum II, pàg. 66 

So per que los crestians duptcn a prcicar verítat de vostra trinitat c de vostra 
encarnació entre los infeels, volum II, pàg. 132 

So per que jo esdevenc enemic de mi metex, volum II, pàg. 143 

So per que negú no puría bastar a la vostra humilitat, volum II, pàg. 152 

So per que vostres paraules foren tota ora douces e humils e simples, volum II, pàg. 
163 

So per que hom troba en est mon bon saber en menjar e en boure, volum II, pàg. 208 

So per que hom gloriejará en paradís en la vostra humanitat, s, volum II, pàg. 210 

So per que totes vostres obres son totes acabades, volum II, pàg. 227 

So per que es digna cosa e justa, Sényer, que les obres quels hòmens peccadors fan 
en est mon que no venguen a acabament, sí es per raó de la entencio per que fan so que 
fan, volum II, pàg. 227 

So per que totes vostres obres, Sényer Deus, son totes acabades, volum II, pàg. 229 

So per que, Sényer, molt home veg que está en peccat, volum III, pàg. 17 
E so per que laltre seggle nos cové, volum III, pàg. 18 
Segons ordenacio de so per que son en esser, volum III, pàg. 23 
So per que lo cors del home peccador, Sényer, es pus contrarios en natura a la 

anima que neguna bestia, volum III, pàg. 36 
On, so per que les aus no vensen sí metex ab sí metex, sí es, Sényer, com no an 

natura quils contrast lur voler, volum III, pàg. 39 
Com los avem mester a assó per que ells son elets princeps sobre nos, volum III, 

pàg. 52 
E so per que ell es tam bo, volum III, pàg. 53 
Esdevenen ells pus mals hòmens e pus peccadors, com fan contra so per que son 

posats en aquest honrament en que son, volum III, pàg. 62 
E so per que jo conec que ells son folls mercaders, volum III, pàg. 86 
Aquells mantenen la art segons so per que fo comensada, volum III, pàg. 97 

E so per que hom diu mes vegades de no als juglars que no a altres hòmens, es per 
so car nulls hòmens no queren tant com ells fan, volum III, pàg. 103 

So per que tant es ávol la art de juglaría, es, Sényer, volum III, pàg. 103 

So per que la potencia sensitiva es tan contrariosa bestia e la fa tan mal guardar, 
volum III, pàg. 104 
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E so per que han major desig de pau que neguns altres hòmens, volum III, pàg. 122 
Hom es ardit per forsa de ira e de fellonía: e so per que ardiment qui ve damor es lo 

mellor ardiment, es per so car amor sacompanya ab raó e ab saviea e ab certea; volum 
III, pàg. 224 

E so per que ardiment iros e de mala valentat es lo pijor ardiment, volum III, pàg. 
224 

Liberal Senyor, en totes saviées savi, honrat en tots honraments! So per que home 
esdevé ergullós es, Sényer, per so com ha innorancia de la viltat, volum III, pàg. 246 

So per que cobeea ni enveja no donen a home remey ni repós, es, Sényer, volum III, 
pàg. 255 

So per que los hòmens cobous ni envejosos poden, Sényer, mortificar la potencia 
sensitiva, volum III, pàg. 255 

Mas so per quel preveré sent lo vostre cors, volum III, pàg. 281 

Sényer, nuil temps no está sino en veritat. On, so per que creensa pot esser en veritat 
o en falsetat, volum III, pàg. 324 

Adoncs sengenra en lur descordansa argument perologisme a per lo qual esdevé 
hom en contrast e en esputacio. E assó per que silogisme cau en lo conveniment fet 
entre paraula e enteniment es, Sényer, per so car les coses sensuals no enpatxen les 
intellectuals, volum III, pàg. 333 

E les intellectuals endressen les sensuals; e assó per ques fa perologisme en la 
discordia de paraula e de enteniment, es per so car les sensualitats no son endressades 
per les intellectuals, volum III, pàg. 333 

Que vos lamets el beneescats de la vostra gracia; e so per que home pot esser pijor, 
volum III, pàg. 343 

Sényer qui perdonats e avets pietat e mercé dels vostres pobles! So per que hom 
esdevé hom bo e vertuós, es, Sényer, per amar e per honrar e per servir vos; volum III, 
pàg. 343 

Els dona semblant que que sia bo en aquelles coses en les quals es molt mal e molt 
sutze. So per que aquest mon es, Sényer, pus ávol e pus enganable, volum III, pàg. 344 

Glorias Rey de vertut, ple de valor e datnor! So per quel cors huma es compost, 
volum III, pàg. 386 

La qual significació de durabletat no fora feta della si no fos unida de .iij. vertuts 
principals. So per que es significat que anima es durable, volum III, pàg. 397 

Lotes singularitats e totes pluralitats reeben gracia e benediccio! So per que anima 
dome es acabada, volum III, pàg. 398 

So que fan los animals inracionals. So per que la cogitació humana, Sényer, es 
termenada en estes .vi. coses, es per so car en la cogitacio dome no poden totes estes, 
volum III, pàg. 413 

Tan solament una sustancia; e so per que son una sustancia es per so car tota la 
granea per la qual la sustancia es cosa gran es viva, volum IV, pàg. 16 
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La qual generacio e processio es entellectualment entes en nostra anima. So per que 
es significat e demostrat, Sényer, que en la vostra divinal natura ha generacio, volum 
IV, pàg. 36 

So per que als hòmens qui están en la superficients de la terra en la qual es feta 
figura de a es vijarés que sia empossíbol, volum IV, pàg. 63 

 Conexensa que son occasions termenades e fenides, e so per que nos apercebem que 
son fenides e termenades, volum IV, pàg. 66 

So que li es necessaria cosa a mostrar o a defendre. So per que es, Sényer, 
necessaria cosa a saber e a conéxer les potencies de la anima, volum IV, pàg. 170 

Donen a home demostracio de dampnacio.  21. So per que jo, Sényer, aperceb 
salvacio 'en lo vostre acabament, es per so car tota vostra deitat es significada a ma 
anima que es plena de dons e de perdons e de humilitat e de pietat e de misericordia, 
volum IV, pàg. 191 

E so per que la mia anima aperceb dampnacio en mos defalliments, es per so car tot 
mon cors e tota ma anima son en culpes, volum IV, pàg. 191 

Es significat que mal de culpa es molt major mal que mal de pena.   26. So per que 
mal de culpa es, Sényer, major que mal de pena, volum IV, pàg. 218 

Son los significats e les qualitats on veritat se forma es demostra es significa. 30. So 
per que totes estes coses damundites son senyals, volum IV, pàg. 227 

So, Senyor, per que home es corrompable e sutze, es per la descordansa, volum IV, 
pàg. 244 

Los significats scnsuals qui ho signifiquen als senys esperituals.   9. So per que los 
senys espcrituals, Sényer, aperceben lo dia de resurreccio en los significats de los senys 
corporals, es, volum IV, pàg. 257 

Mas que hom li fuja e li desampar so per que es la guerra nil contrast, volum IV, 
pàg. 313 

14. So, Sényer, perqué la mia anima ha tan longament tengut son apercebiment 
vagorós e ocios en la potencia el ha privat de la actualitat, es per defalliment de 
consciencia; car com hom no ha consciencia de sos peccats ni de sos defalliments, 
adoncs son aorbats e abcegats los ulls del apercebiment, per lo qual aorbament hom no 
sab ni pot apercebre los celestials bens ni les dolors infernals, volum IV, pàg. 342 

Esperam gracia e henediccio! So per que la mia animositat e la mia fervor me 
turmenta em malmena, volum IV, pàg. 450 

Libre de contemplació en Dèu, tom 5 

Axí com en Pere qui fa peccat jassía que sia predestinat a gloria e en Guillem qui fa 
bé jassía que sia predestinat a dampnacio: on la obra de cascú es alterable per so car 
cové que fassen so perqué sien cuvinents a assò a que son predestinals, volum V, pàg. 
365 

Liberal Senyor qui sois larc en donar totes benahuirances! So per que es dit que en 
la vostra gloriosa substancia divina no cau potencia, volum V, pàg. 11 

Com sia generant e corrompent los vegetables per cors natural segons orde de 
natura. So per que es dit, Sényer, que la flor o la espiga es faedor prop, volum V, pàg. 
39 



 Joan S. Beltran i Cavaller 175

Los sentim ab vista corporal; e so per que les rayls e les sements qui son sots la térra 
son dites faedor sensual luny, volum V, pàg. 39 

Son amagades sots la térra; e so per que es dita, Sényer, natura entellectual prop, es 
per so car la entenem en los vegetables qui per ella son generants o corrompents, 
volum V, pàg. 39 

E so per que es dit, Sényer, que vos sots faedor entellectual luny, volum V, pàg. 39 
Al vostre honrat acabament e a la vostra gran saviea. So per que es dit, Sényer, que 

lo másele e la femella son faedor sensual prop, volum V, pàg. 39 
Engenrat en ella pel másele; e so per que l infante no nat ol pullicó en la closca son 

dits faedor sensual luny, volum V, pàg. 40 
Potencialment comensen a esser en ells; e so per que natura creada es dita faedor 

entellectual prop, volum V, pàg. 40 
Los entellectuals entellectualment; e so per que vos, Sényer, sots dit faedor 

entellectual luny, volum V, pàg. 40 
So per que es lo ferre e la caramida e lo meragde e la sal apellat faedor sensual 

prop, es, Sényer, per so car los sentim sensualment, volum V, pàg. 40  
E so per que laur e largent e lautre tresor es dit sensual luny, volum V, pàg. 40 
Sens que hom no sab si pora pervenir a aquell tresor que encerca ni demana; e so 

per que natura es dita entellectual prop, es per so car natura es la mena de la qual son 
engenrats los metalls, volum V, pàg. 40 

E so per que vos sots apellat faedor entellectual luny, es, Sényer, per so car vos sots 
sobre tot e fos ans que negú dels altres faedors, volum V, pàg. 41 

La art de fustería e dels altres maestres, So per que es dit lo maestre qui fa la nau 
faedor prop, volum V, pàg. 41 

Sensualment es vist e sentit que fa nau; e so per que hom apella lo maestre qui es 
absent a la vista corporal faedor luny, volum V, pàg. 41 

Vista corpora dona significat que ha faedor sensual; e so per que natura es dita 
faedor prop, volum V, pàg. 41 

Lo faedor qui fa la nau e lo faedor es en ella en so que es compost de natura 
corporal e incorporal; e so per que es dit, Sényer, que vos sots faedor luny, volum V, 
pàg. 41 

La materia del firmament es corporal e es termenada e fenida. So per que apellam, 
Sényer, la materia de les .vij. planetes sensual prop, volum V, pàg. 46 

Quis tenen ab lo firmament; e so per que es dita la quantitat de la materia la qual 
nos sentim, volum V, pàg. 46 

La materia dels .iiij. elements dels quals son composts e enjenrats tots los 
vegetables.  So per que es dita la materia sensual prop en la poma sentida e es dita la 
materia sensual luny, volum V, pàg. 47 

So per que es apellada, Sényer, final sensual, volum V, pàg. 67 
Dona vera significació. So per que dona falsa significacio, es, volum V, pàg. 96 

On, so per que lo vostre acabament dona significat de sa veritat, volum V, pàg. 131 
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E so per que falsa fe dona falsa significació  de sí metexa, volum V, pàg. 131 

On, so per que es dit, Sényer, que aquesta raó es naturada, volum V, pàg. 152 
Com la natura sensual significa so que deu e so per que es creada, volum V, pàg. 

154 

Que no fora si significassen en ella alcuna cosa qui en ella no fos; car so per que 1 
enteniment es innorable, es, volum V, pàg. 183 

So que mes valía en ell e so per que ell mes valía se corrompe, volum V, pàg. 199 

On, com home no fa so per que ha reebut vertut e natura e proprietat en esser 
sensible, volum V, pàg. 277 

Nulla contrarietat ni defalliment hi sia. So per que no pot esser contrarietat, Sényer, 
entre vostre saber e voler, es, volum V, pàg. 343 

Que sia a sí metexa contraria. Vertuós Senyor! So per que hom dona a predestinació 
major forsa e major poder, volum V, pàg. 357 

Que no fora si significassen en ella alcuna cosa qui en ella no fos; car so per que 1 
enteniment es innorable, es, volum V, pàg. 183 

Es significada la noblea e granea de vostra deitat, que no an totes les altres 
creatures. On, so per que assó es enaxí, volum VI, pàg. 28 

Glorias Senyor! So per que en general los infeels sacorden leugerament a creure en 
vostra unitat e no en vostra trinitat, volum VI, pàg. 79 

Per assó dupten en creure trinitat. On, so per que en general en est mon los errats 
no volen creure vostra trinitat e creen vostra unitat, volum VI, pàg. 79 

Descreen en ella so per que ella es pus acabada e pus nobla e mellor, volum VI, 
pàg. 86 

So per que la laor entellectual val mes, Sényer, volum VI, pàg. 132 
Lo cors no ha en parlar; e so per que la laor sensual es mellor que la entellectual, 

volum VI, pàg. 132 
So que vos mes amats e mes preats, e com ells desamen so per que vos mills vos 

demostràis a nosaltres en vertuts e en noblea, volum VI, pàg. 140 
On no ha null embargament ni null empatxament a amar. So per que hom no pot tant 

amar en est mon com en lautre, es, Sényer, per lo remembrament, volum VI, pàg. 172 
La lig vella es lo fonament e la ley nova es lo fruit. E so per que des significat al 

huma enteniment que la ley vella es rayl e la nova, volum VI, pàg. 186 
Com la memòria se transfigura a remembrar so per que no es creada a remembrar e 

no membra so per que es creada a membrar, volum VI, pàg. 250 
Com la memòria se transfigura a remembrar so per que no es creada a remembrar e 

no membra so per que es creada a membrar, volum VI, pàg. 250 
Doncs com assò sia enaxí, doncs qui ama sanitat en los senys entellectuals aja tal 

voler cxit e dirivat de tal remembrament e enteniment, que la cogitació cogit en so 
perqué ha reebuda creació, so es la final raó, volum VI, pàg. 251 
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Que la ànima no partesca de vos son remembrament ni son enteniment ni son voler. 
23. So per que es maravella sobre tota maravella com la ànima no esquiva tan fort sa 
corrupcio com la corrupcio del cors, volum VI, pàg. 260 

Ix del enteniment qui defalliment entén. On, so per que es, Sényer, mellor la volentat 
que ix de memoria qui acabament remembra, volum VI, pàg. 291 

Vol acabadament vos conéxer pus que no fa so per que l’enteniment pusca aver 
conexcnsa de la vostra essencia divina, volum VI, pàg. 339 

E so per que la amor no es en actu de tot en tot, volum VI, pàg. 382 

On, so per ques diu que la amor que hom ha a son pruxme va per la primera 
terminació, volum VI, pàg. 388 

Glorias Senyor! So per que los hòmens en est mon formen e afiguren les formes 
artificiats es, volum VI, pàg. 436 

Sien en egual quantitat per creació. On, so per que lo voler sobrepuja, Sényer y lo 
remembrament e l’enteniment, es, volum VI, pàg. 449 

Lo mal que fará diluns. On, so per que assó es significat enaxí al huma enteniment, 
es, volum VII, pàg. 56 

Vertuós Senyor! So per que en Pere ama en Guillem, volum VII, pàg. 56 

Sanctificat Senyor! So per que la amor que ha en Pere en un temps e la desamor que 
ha en altre temps es alterable, volum VII, pàg. 112 

Substancia simple a esguardament dels corsés elementats. On, so per que los angels 
son simples en substancia es, volum VII, pàg. 123 

E so per que substancia angélica es dita que es composta es, volum VII, pàg. 123 
Vol que lenteniment entena e no vol so per que lenteniment pot entendre, volum VII, 

pàg. 297 

Car la volentat fa contra so per que la A la ha mesa en la E, so es a saber, que 
desam lo peccat, volum VII, pàg. 306 

Enaxí la ánima erra com desama so per que no pot atrobar e com ama so que no li 
pot ajudar a assó que demana, volum VII, pàg. 328 

Gloriós Senyor! So per que los hòmens qui amen continencia erren que no la saben 
aver, es, volum VII, pàg. 397 

No ha gran remembrament ni enteniment ni voler a assò per que plora, volum VII, 
pàg. 414 

Es desobedient a la vostra sancta unitat e trinitat pus no vol recbre so per que an 
demostrament e significació, volum VII, pàg. 419 

Obeex a son creador en quant fa so per que ha reebuda natura de membrar, volum 
VII, pàg. 420 

Que la M ni la N pusca esser en la A ni en la E pus la I de la E reeb so per que la E 
es creada, volum VII, pàg. 565 

La final raó de so per que son creats, volum VII, pàg. 573 
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Per què relatiu amb antecedent nominal 
Car aquells son occasio per ques conex la vostra gran dretura, volum I, pàg. 16 
Que per nuil tcmps no puría esser en ella altra cosa per que ella no fos una, volum I, 

pàg. 44 
Car la final cosa per que vos creas lo mon, fo, Sényer, que fossets temut e amat, 

volum I, pàg. 87 
La rao, Sényer, per que nos no avem saber de vostra essencia, volum I, pàg. 94 
Per assó con vos sabets la occasio per que nosaltres estam en sanitat, e sabets la 

cosa per que esdevenim malautes, volum I, pàg. 99 

Per assó con vos sabets la occasio per que nosaltres estam en sanitat, e sabets la 
cosa per que esdevenim malautes, volum I, pàg. 99 

 Per tot assó nos no sabem de ver en ver la occasio per que som sans o malautes; 
enans hi anam, volum I, pàg. 99 

Que moltes de occasions avem per que us devem amar ens devem fer bons en vos, 
volum I, pàg. 102 

E sabets la manera e la occasio per ques muden nostres obres de vicis en vertuts, 
volum I, pàg. 104 

Encara sabets, Sényer, quantes serán les maneres per que hom será gloriós, ni celles 
per que hom será turmentat, volum I, pàg. 108 

Encara sabets, Sényer, quantes serán les maneres per que hom será gloriós, ni celles 
per que hom será turmentat, volum I, pàg. 108 

Entre la vostra veritat e entre lo contrari de veritat, no ha nulla conveniencia per 
ques pusquen ajustar, volum I, pàg. 113 

En aquell fet que es volgut per vos; car tot ha a venir a la entencio per que vos ho 
fets, volum I, pàg. 120 

Car no sería covinent cosa que vos fossets veritat, e les vies per que hom pervenría a 
la vostra gloria fossen fora de veritat, volum I, pàg. 122 

Sényer, que la via per que hom pervé a vos, sia vera creensa e que no sia contraria a 
veritat, volum I, pàg. 122 

Enaxí, Sényer, com vos sots veritat e les vies per que hom va a vos son veres, volum 
I, pàg. 122 

Car vos avets ordonat que la via per que hom va a vos, sia la pus honrada, volum I, 
pàg. 122 

Son les vies e les maneres per que hom entra en falsetat, volum I, pàg. 125 
Que no son aquelles per que hom pervé a veritat, volum I, pàg. 125 
Plens e farcits, que vijarés nos es que la occasio per que som esdevenguts en aquest 

seggle, volum I, pàg. 130 

 Per asso pot hom entendre que la occasio per que vos obrats, no es per tal que vos 
ne siats, volum I, pàg. 137 
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La occasio, Sényer, per quel movedor mou lo mogut, no es per tal quel movedor ci 
esca o minve en sa essencia, volum I, pàg. 137 

Sényer, les raons e les maravelles per que nos podem conéxer vos esser bo, volum I, 
pàg. 138 

Lurs obres son finides, e les coses que fan los son occasio per que ells sien ávols, 
volum I, pàg. 140 

Enaxí vera fe es cosa per que esdevé al hom tot bé, volum I, pàg. 155 
En guisa que no y fos amagada la via per que hom vé a lum vera, volum I, pàg. 160 
Tant son en poca quantitat, Sényer, los homens justs entrels injusts, que quax 

perduda ic es la lugor perqué hom pervé a la vida vera, per so car no es qui la lum port 
per los locs tenebrosos, volum I, pàg. 160 

E no guarda la entencio per que vos avets fet lome senyor de les riquées, volum I, 
pàg. 166 

Ha volgut oyr los homens qui demostren la via per que hom pervé a durable vida, 
volum I, pàg. 194 

Confessa que en totes les coses per que lo cors huma es ordonadament creat, volum 
I, pàg. 197 

La sensitiva hi fará de sa accio, covendrá que hi aja en actu la ymaginativa les coses 
per que ymagena, volum I, pàg. 215 

Si atroba que la cosa sia en esser, encerca la occasio per que es; e si atroba que la, 
volum I, pàg. 216 

E si atroba que la cosa no es en esser, encerca la occasio per que no es en esser, 
volum I, pàg. 216 

Per la potencia racional conexen los homens quals coses fan a esser guaardonades 
ni quals coses son per que los homens deuen esser punits, volum I, pàg. 219 

Tota cosa per que la mia anima no aja amor a nulla altra cosa si no a vos, volum I, 
pàg. 231 

La occasio per que ell se mou a aquests vicis, volum I, pàg. 237 
En esser lo mérit entellectual de home, que la obra sensual per que hom guanya lo 

mérit, volum I, pàg. 262 
Segons l ordonament per que vos covenía quens recreássets, volum I, pàg. 283 
Avets fets manaments de les coses per que hom va en paráis, volum I, pàg. 294 
Que veritat sia la via per que hom va a paradís, volum I, pàg. 294 
Cové de necessitat que la via per que hom pervé a vos, sia via vera, volum I, pàg. 

294 

Vos no devets voler ni podets vo1er nulla cosa per que caigués en vos defalliment ni 
vici, volum II, pàg. 37 

Que enans guarden la occasio ni la final cosa per que vos volgués esser home, 
volum II, pàg. 37 

No m compraren nim donaren nim honraren nim amaren nim feeren nulla cosa per 
que deguessen esser mos senyors, volum II, pàg. 54 
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Car con ymagenen ni perpensen la occasio per que vos avets donat esser a home, 
volum II, pàg. 102 

En la bona entencio per que hom la dona, volum II, pàg. 137 
La occasio per que nos altres a les vegades parlam, volum II, pàg. 163 

La carrera ni la occasio per que lom va, Sényer, a foc perdurable, volum II, pàg. 
202 

No menjará ni beurá ni jaurá ab fembra si no per la entencio per que vos feés home, 
volum II, pàg. 208 

Car la entencio per que vos feés home, no fo per tal que menjás ni begués, volum II, 
pàg. 208 

Per assò es donat esser a les creatures; e la pus principal occasio per que les 
creatures son creades, sí es per conéxer la vostra bonea, volum II, pàg. 221 

Nulla manera per que elles poguessen esser milis creades, volum II, pàg. 227 

La occasio, Sényer, per que nosaltres som alterats, volum III, pàg. 18 
Será en alcunes coses bo: per que aquest aital juhij es fals e contra veritat, volum 

III, pàg. 73 
En dues maneres: la una manera per ques sana la anima del peccador, es per 

demostrar al peccador la vostra bonea, volum III, pàg. 76 
Fassen esdevenir les vertuts per que hom esdevé vostre servidor, volum III, pàg. 77 

La ocassio, Sényer, per que la art de medicina se corromp pus fort, volum III, pàg. 
79 

On, semblant manera feés vos a la nafra per que tuyt eren nafrats e enmalaltits, 
volum III, pàg. 80 

Feu empastre e pólvora de la vostra humanitat, la qual posa en la nafra per que tota 
la natura humana era corrumpuda, volum III, pàg. 80 

Muden la art de juglaría de la manera per que la art satrobá en lo comensament, 
volum III, pàg. 97 

Totes les obres de peccats e son amades totes les maneres per que hom es 
desobedient a son senyor, volum III, pàg. 98 

La entencio per que los pastors senyen lur bestiar, volum III, pàg. 108 
No han pastor quils mostré les pastures ni les aygues per que hom viu en gloria! e 

tants bons pastors veg, Sényer, volum III, pàg. 109 
Tot dia oyg que fa coses per que deu esser maldit e représ, volum III, pàg. 156 

¿Que li val, Sényer, sa paor, pus que ell fa coses per que deu esser maldit e représ?, 
volum III, pàg. 156 

Con lo meu cors es sensible de fam o de set o de calt o de fret o dalcuna pena, empre 
la mia anima se mou a desijar la occasio per que mon cors no fos sensible de pena, 
volum III, pàg. 218-9 

No es nulla cosa en tot lo mon, Sényer, per que hom esdevenga tan injuries, volum 
III, pàg. 234 
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La manera e la occasio per que vana gloria consuma e fenex en la raó del home, es, 
volum III, pàg. 240 

La manera e la occasio per que vana gloria cau en home es, Sényer, Per raó de la 
potencia ymaginativa, volum III, pàg. 240 

La suavetat que era en ell abans que la ira fos entrada en son cor, e ensere les 
occasions per que la ira ha privades dell les vertuts que en ell solíen esser, volum III, 
pàg. 267 

Les obres de natura no venen totes a aquella fi per que a son comensades, volum III, 
pàg. 308 

Enaxí enteniment tría en los significals que paraula significa, e seguex los significats 
per que ell sendressa a saber veritat, volum III, pàg. 331 

On, en semblant manera es, Sényer, dome a la vostra excellent essencia; car la 
occasio per que home pot esser mellor, es, volum III, pàg. 343 

Sényer Deus, qui alegrals lo vosire servidor el aondats de suspirs e de plors! La 
occasio per que lo mon, Sényer, es fals e enganable, volum III, pàg. 345 

Tantes son les maneres e les occasions per que jo son ávol el mon es ávol en mi, que 
jo nom sé de quals me pusca guardar, volum III, pàg. 346 

La occasio, Sényer, per que los ulls de la anima no espaordexen hom tant del foc 
infernal con fan los ulls corporals, volum III, pàg. 356 

La pus principal raó per que vos donas a home en est mon franca volentat, volum 
III, pàg. 380 

La occasio e la raó, Sényer, per que la obra de les vertuts se differencieja pus en les 
sensualitats, volum III, pàg. 388 

Car ni en vos ha cosa per que ell pusca vos entendre sensualment, volum III, pàg. 
389 

Ni en ell no ha nulla natura per que entena en vos esser nulla sensualitat, volum III, 
pàg. 389 

Mas enteniment entén vostra bonea per qual raó es tan excellent sobre totes 
creatures, ni quals raons son per que vos devets esser creador e nos al tres creatures, 
volum III, pàg. 390 

Empero noy ha neguna daquelles obres per que neguna de les tres vertuts sia pus 
vertuosa, volum III, pàg. 390 

Glorias Senyor, liberal, savi, virtuós! La occasio per que les sensualitats son 
torbants e enbargants les intellectuitats, es, volum III, pàg. 402 

Les intellectuitats son aquelles per que nos avem aparellament e endressament de 
amar vos, volum III, pàg. 407 

E per assó, la occasio per que cogitacio dome es termenada es per raó de la poquea, 
volum III, pàg. 413 

La raó ni la occasio per que les hòmens qui están en les ciutats, volum IV, pàg. 7 

La raó ni la occasio per que vostra essencia divina, Sényer, no pot esser tota 
sabuda, volum IV, pàg. 49 



 Ramón Llull — Libre de Contemplació en Déu 182 

La primera entencio per que la mia anima enserca aver conexensa del vostre esser, 
es, Sényer, volum IV, pàg. 77 

La segona entencio per que lo vostre sotsmés enserca aver conexensa de la cosa qui 
es vostra honrada essencia, volum IV, pàg. 77 

La qual cosa es lesser de la vostra essencia divina; el significat per que hom aperceb 
que neguna destes coses, volum IV, pàg. 80 

No entenem que la natura e la proprietat segons la qual vostre acabament fo occasio 
per que creas lo mon, aja en vos comensament, volum IV, pàg. 90 

On, la causa final, Sényer, per que vos avets creat home, es per tal que home 
perdurablement sia loador e conexedor de la vostra auta noblea, volum IV, pàg. 126 

Lo peccat fo general per la malea del peccat, e la vostra gran amor, Sényer y es raó 
per que vos amats tant home quel volgués recrear del peccat, volum IV, pàg. 137 

Es significada e apercebuda e entesa la final raó per que Deus vol que la natura 
divina sia encarnada e ajustada ab la natura humana de Jhesu Christ, volum IV, pàg. 
150 

Qui vol apercebre ni ensercar, Sényer, la raó per que vos avets presa carn humana, 
volum IV, pàg. 150 

La raó per que vos avets occasió de esser encarnat, volum IV, pàg. 151 
Serien coses fetes debades si privava en elles la causa final per que son fetes, volum 

IV, pàg. 151 
La final raó per que vos avets occasió de esser home es per usar de vostra gran 

bonea en home, volum IV, pàg. 153 
Tota hora aura hom esguart qual es aquella lig ni aquella fe per que la vostra bonea 

nil vostre acabament se demostra mills, volum IV, pàg. 177 
Es a home significada sa salvacio o sa dampnacio; e la raó ni la occasió per que les 

dues entencions son significants salvacio o dampnacio, volum IV, pàg. 189 

La raó per que l ordonament dels senys sensuals e dels senys entellectuals significa 
salvacio, es, Sényer, volum IV, pàg. 190 

La potencia sensitiva comensá lo primer peccat en home e ella fo la pus fort occasió 
per que home peccás que neguna de les altres potencies, volum IV, pàg. 208 

La culpa es lo major mal e la occasió per que home ha mal de pena, volum IV, pàg. 
219 

La veritat qui está en la obra dels demonis es mala veritat, si bé es vera cosa que ells 
fan mal, e la occasió per que aquesta veritat aital es mala, volum IV, pàg. 224 

La occasió per que ells afermaren que lo firmament no age comensament, volum IV, 
pàg. 248 

Ordonadament creats e naturats segons ques cové ab la qualitat ni ab la disposicio 
per que son creats ni fets ni esdevenguts, volum IV, pàg. 256 

On, la occasió per que hom ha greuge daquelles coses, volum IV, pàg. 268 
Que en vos no ha nulla proprietat ni nulla qualitat per que vos nos siats enemic, 

volum IV, pàg. 294 
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La raó ni la occasió, Séyner, per que la potencia racional fa esser tot hom leyal qui 
sia son servidor, volum IV, pàg. 304 

Odorant les odors de les fulles e de les flors e dels fruits e de les altres coses 
benolents, e la occasio per que vos mavets donats aquests odoraments, volum IV, pàg. 
336 

La raó ni la occasió, Sényer, per que subtilea s’engenra enans en home, volum IV, 
pàg. 384 

On, com assò sia en axí, doncs significat es que la occasio per que les aus volen per 
qual que dressera s sia, volum IV, pàg. 418 

La mia animositat no auría nulla occasio per quem turmentats, volum IV, pàg. 438 

L’acabament es aquella cosa per que lo bé ha possibilitat de esdevenir de potencia 
en actu, volum V, pàg. 13 

La final raó, Sényer, per que materia angelical no priva de forma, es per esser 
continuament coneguda la vostra gran bonea, volum V, pàg. 22 

No es la materia de la poma dintre sa superficients; e la raó per que es apellada la 
materia potencial entellectual, volum V, pàg. 47 

La raó, Sényer, per que lo cors del animal sentit fora superficients es dit sensual, 
volum V, pàg. 48 

E la raó per que es dita la materia de la memoria e del enteniment e, volum V, pàg. 
48 

La raó ni la occasió per que es dita sensual prop la materia com es sentida en la 
superficients, volum V, pàg. 49 

E la raó per que la materia qui es sentida dintre la superficients es dita sensual luny, 
volum V, pàg. 49 

E la raó e la occasió per que es dita entellectual prop la potencial materia de la sal 
en laigua, volum V, pàg. 49 

La raó ni la occasió per que es dita forma sensual, volum V, pàg. 56 
Formades a nostra vista corporal en laer; ni la occasio per que es dita forma 

entellectual prop la forma qui es entesa, volum V, pàg. 56 

La raó ni la occasio per que es dit, Sényer, que la forma dels arbres, volum V, pàg. 
57 

E la rao, Sényer, perqué lo gra dintre lo clovell es dit entellectual prop, es per so car 
es pus prop al enteniment que no es la forma qui potencialment está en la sement, la 
qual forma hom no sab si vendrá de potencia en actu. 57, volum V, pàg. 57 

La rao ni la occasio perqué la forma del home la qual es vista presentment, es 
apellada forma sensual prop, es, Sényer, per so car es presentment vista e es vista en 
perfecta etat 58, volum V, pàg. 58 

La raó per que es dita forma sensual, volum V, pàg. 59 
E la raó per que es dita la forma de la cambra ymaginada, volum V, pàg. 59 
La raó, Sényer, perqué es dita forma sensual prop la forma del aur qui es sentida e 

la forma del home entallada en laur es dita forma sensual luny, es per so car pus prop 
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es la forma del aur a materia daur que no es la forma del home per so car a forma 
dome no es cosa natural que materia daur li sia sobject, volum V, pàg. 59 

Per assò, Sényer, es dita aquella forma entellectual prop; e la raó perqué es dita en 
general forma entellectual luny les formes qui son vistes e sabudes en la vostra saviea e 
en la vostra sciencia, volum V, pàg. 60 

E la raó e la occasio per que es dita final causa entellectual, volum V, pàg. 65 
E la raó per que es dita final entellectual, volum V, pàg. 66 

La raó ni la demostracio per que es significat que la calor e la fredor son qualitats 
actives, volum V, pàg. 76 

On, la raó ni la ocasió per que la forma e la materia son dites qualitats, volum V, 
pàg. 85 

On, la occasio ni la raó per que es dit, Sényer, que aquesta fe es naturada, volum V, 
pàg. 146 

On, la raó per ques diu, Sényer, que hom qui en esta manera creega ha fe 
naturalment, volum V, pàg. 147 

On, la raó, Sényer, per ques diu que aital fe no es segons natura sensual, volum V, 
pàg. 148 

Car la final raó per que la anima racional reebé totes aqüestes vertuts, volum V, 
pàg. 152 

La accasio per ques diu que raó es en la natura entellectual naturalment e es defora 
la natura sensual, volum V, pàg. 155 

Los hòmens no remembren ni entenen la ocasio per que vos avets donada aital odor, 
volum V, pàg. 275 

No remembren ni entenen la ocasio per que vos avets donada aital odor, volum V, 
pàg. 275 

La pus principal e la major occasio per que vos, Sényer, avets dat sentiment a home, 
volum V, pàg. 276 

La raó ni la occasio per que vos avets donada cogitació a home, volum V, pàg. 277 
Car la raó ni la occasio per que vos avets exalsat e ennobleyt home, volum V, pàg. 

278 

Car la raó ni la occasio per que vos avets exalsat e ennobleyt home, volum V, pàg. 
279 

La raó ni la occasio per que vos avets donada animositat e coratgía a home, volum 
V, pàg. 279 

La final raó per que home fo creat fo per tal que posseys la gloria que los demonis 
perderen, volum V, pàg. 285 

Sényer, que en les vostres qualitats pusca aver nulla proprietat ni natura per que 
caja contrast ni empatxament, volum V, pàg. 351 

No remembra ni lenteniment no entén la falsetat de la figura ni la raó per que es 
torta, volum V, pàg. 359 
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En Pere ha poder no costret en la raó de remembrar e dentendre la almoyna e la 
occasio per que la fa, volum V, pàg. 372 

Car la occassió per que ublida e innora li es occasió que no am so que ublida e 
innora, volum VI, pàg. 62 

La raó ni la desmostració, Sényer, per que es significat al huma enteniment, volum 
VI, pàg. 105 

E com la final raó per que los hòmens amen les fembres sia occasió a tanta de 
sutzetat, volum VI, pàg. 148 

Car peccat ni mal no an dignitat ni natura per que dejen esser remembrats ni enteses 
ni volguls per ànima dome, volum VI, pàg. 152 

Occasió cncercant qual es la final raó per que es resurreccio, volum VI, pàg. 220 
On, deym que sensualment sentim e entellectualment entenem que la final raó perqué 

vos avets creat home es per tal que sia vostre servidor, volum VI, pàg. 211 

Segons la natura de vostres vertuts n’aguessets raó per que ho fossets, volum VI, 
pàg. 221 

La discreció e la manera per que hom sab conéxer los significats e reebre per uns 
significats altres significats, es la cosa qui forma en hom saviea, volum VI, pàg. 225 

Que la cogitació cogit en so perqué ha reebuda creació, so es la final raó per que 
vos la avets creada, volum VI, pàg. 251 

La occasió per que hom ha tan sovín fam e set e cobeejansa de les viandes 
saboroses, volum VI, pàg. 271 

E la occasió per que hom ha tan gran aparellament daver aquelles, volum VI, pàg. 
271 

Contempla! Senyor! La raó ni la ocasió per que los sants hermitans elegen e tenen 
los locs agrests e inhabitables a orar en aquells, volum VI, pàg. 276 

Los senys sensuals son raó e occasió per que la imagenativa se mou a imaginar; 
volum VI, pàg. 297 

Lo plaer que hom ha en oyr laors de sí metex o de so que hom ama e car la entencio 
per que hom n’ha plaer es la primera, volum VI, pàg. 318 

Car la raó ni la occasió, Sényer, per que vos avets donat a home apercebiment, es, 
volum VI, pàg. 323 

Car la raó ni la occasió, Sényer, per que vos avets donat a home apercebiment, es, 
volum VI, pàg. 330 

La final raó per que los ulls son creats es véer e les orelles es oyr, volum VI, pàg. 
348 

Entre les altres raons per que vos volgués pendre carn humana, volum VI, pàg. 350 

On, com la final raó per que vos avets donada senyoría al príncep sia aquesta, 
volum VI, pàg. 361 

On, com assò sia enaxí, doncs per la falsa figura damor qui pren forma falsa segons 
que damunt avem dit, senversa es gira la memoria en so que remembra e lenteniment en 
so que entén e la volentat en so que vol, e per assò totes .iij. les vertuts son 
transfigurades e transportades e son fora la final raó perqué son creades, e per assò, 
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Senyor, formas en elles falsía e engàn e tració e luxuria e ergull e injuria e impaciencia 
e cobeeae ira e los altres vicis dest semblant, volum VI, pàg. 362 

Com sia cosa que la final raó per que hom es creat, es, volum VI, pàg. 380 
Qual es la final raó per que sama os desama, volum VI, pàg. 381 

La raó per ques diu, Sényer, que la amor està en lo terme mijà es, volum VI, pàg. 
382 

E la raó per ques diu, Sényer, que la amor que hom ha a sí metex com hom ama son 
pruxme va per la segona terminació, volum VI, pàg. 388 

La final raó per que les riquées li son donades, volum VI, pàg. 420 
Gran la causa final per que son a hom donades les riquées, volum VI, pàg. 421 
Es la final raó per que ells son pobres, volum VI, pàg. 421 
Es la principal occasió per que los senys sensuals estàn potencialment com lo cors 

es durment, volum VI, pàg. 456 

On, la raó per que en l’autre seggle temps es termenat, es per so car amor ni 
desamor no salterejen de potencia en actu, volum VI, pàg. 475 

Car la raó e la occasió per que la vostra sancta trinitat ha creada, volum VII, pàg. 
25 

La raó e la occasió perqué los infeels, Sényer, no poden apercebre la vostra trinitat, 
es per so car lur voler no la vol ni la ama, volum VII, pàg. 32 

Adoncs comensa la occasió per que hom pot aver vertuós remembrament e 
enteniment e voler en sa oracio, volum VII, pàg. 44 

Reeb tots los significats per que ella pusca aver manera e oportunitat de membrar e 
entendre, volum VII, pàg. 85 

Com vostre poder sia tan gran, doncs, per que ama hom ni loa ni tcm nuil altre 
poder, volum VII, pàg. 91 

Entendre e voler la oració e la contemplació per que hom es adorant e contemplant 
la vostra saviea, volum VII, pàg. 100 

Es significat al huma enteniment que la raó ni la occasió per que la ánima val mes 
en sa unitat, volum VII, pàg. 149 

La raó e la occasió per que la I ni la N ni la R no an la noblea de la E, volum VII, 
pàg. 200 

E la raó e la occasió per que la I ni la N ni la R no an la noblea, volum VII, pàg. 
200 

Enaxí com la final raó per que hom se mira es en véer ses faysons, volum VII, pàg. 
244 

La final raó per que ella demostra vostra saviea es, volum VII, pàg. 244 
No es occasió ni final raó per que demostré per vostre saber en vos defailent, volum 

VII, pàg. 244 

La final raó per que aquesta art mills se pot determenar per figures sensuals, volum 
VII, pàg. 251 
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Si atroba que la D sia raó e occasió per que la N sia·l pus, volum VII, pàg. 256 
Nos sent per la G membrament ni enteniment per que pusca membrar ni entendre 

com en gloria sia, volum VII, pàg. 280 
La final raó per que la A ha creada la E no está en lo comensament del mal, volum 

VII, pàg. 307 
Que creatura pusca entendre de son creador contraria cosa de la final raó per que 

son creador la ha creada, volum VII, pàg. 337 
Entén la manera damundita per que hom per la via mijana demana a vos, volum 

VII, pàg. 340 
Si bé encerca la final raó per que la L no pot plorar, volum VII, pàg. 348 
Sanctificat Senyor! La raó per que la G saltereja en les dues figures damundites, 

volum VII, pàg. 371 
Dónala a sabor del menjar e del boure e fa contra la final raó per que es creat, 

volum VII, pàg. 400 

On, la raó e la occasió per que ells, Sényer, son trists e desconsolats, es, volum VII, 
pàg. 409 

La raó e la occasió per que los hòmens se desconsolen e sentristen al dia de la mort, 
es, volum VII, pàg. 412 

Axí com en l escriure e en lo cusir ha occasió e manera sensual per que los uns 
hòmens an mills manera a les arts sensuals quels altres, volum VII, pàg. 412 

Enaxí la occasió entellectual per que hom sab aver consolació es, volum VII, pàg. 
413 

La raó ni la occasió per que hom amora linfantó poc qui plora com hom li dona 
alcunes de pruscalles, volum VII, pàg. 414 

Enaxí la primera entencio per que hom se confessa a altre deu esser per vos, volum 
VII, pàg. 442 

La fínal raó per que son creades sapien los hòmens conéxer, volum VII, pàg. 509 
No saben usar ni fruir segons la final raó per que son creats, volum VII, pàg. 511 
Car enaxi com la final raó per que hom es creat es per loar e honrar e beneyr e 

conéxer vos, e, volum VII, pàg. 537 

La raó e la occasió per que nos avem atrobada novellament aquesta quarta figura, 
es, volum VII, pàg. 585 

Reeben figura contra la final raó per que an reebuda creació, volum VII, pàg. 588 

 

Per què relatiu amb antecedent oracional 
Ab gran audacia, per forsa de gran amor: per que, nos vos pregam, volum I, pàg. 5 

Jo son vil e per natura pobre e per mes males obres: per que, jo no son digne que en 
esta obra mon nom sia escrit, ne que a mi sia atribuida esta obra: per que, jo mon nom 
exil e delesch desta obra,, volum I, pàg. 6 
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Jo son vil e per natura pobre e per mes males obres: per que, jo no son digne que en 
esta obra mon nom sia escrit, ne que a mi sia atribuida esta obra: per que, jo mon nom 
exil e delesch desta obra,, volum I, pàg. 6 

Car l’esser d’aquells es a nos molt profitós. per que, Sényer, vos pregam que vos nos 
donets gracia, volum I, pàg. 16 

Sényer, que vos donets a nostre cnteniment tal espay, per que gran amor e gran 
volentat ajam en amar e honrar vos, volum I, pàg. 23 

La vostra eternitat es sens comensament: per que nos no avem poder que 
contemplen!, volum I, pàg. 28 

Les coses temporals nos hi contrasten; per que nos, Sényer, vos pregam que vos nos 
ajudets delles, volum I, pàg. 28 

Sofirents infernáis penes durarán sens fi! per que jous clam mercé, volum I, pàg. 33 
No es nulla cosa qui aja durat eternalment, per que pusca aver vist que vos siats 

sens comensament, volum I, pàg. 33 
En vos, Sényer Deus, es tot bé e tot compliment, sens defalliment negú; per que no es 

digna cosa que sia loat, volum I, pàg. 48 
Que negú en que sien estes tres virtuts no pot aver par ni egual: per que, Sényer, 

segons assó, no pot esser en esser mas una substancia tan solament, volum I, pàg. 58 
Nos, Sényer, som coses frévols e caitives e mesquines: per que sesdevé quel nostre 

poder adés 1avem en potencia, volum I, pàg. 67 

No es en vos per nulla altra cosa fora de vos; ans y es per vos tan solament: per quel 
vostre poder nuil temps no será fora de vos, volum I, pàg. 68 

Quens do gracia que tuit lo puscam servir, e pervenir a la vostra honrada gloria. Per 
que jo, Sényer, leu mes vous e mos ulls e mes mans, a jonollons e pregant e cridant e 
soplegant e plorant a vos, volum I, pàg. 83 

Si en aquella cosa avets rao ni occasio que forsets natura. Per que, Sényer, si ells 
savis eren, tota ora que oissen dir a nos, volum I, pàg. 89 

Car pus axí neguen e descreen esser la cosa contra cors de natura, per que no 
guarden e no salbiren del esser del seggle, volum I, pàg. 90 

Sényer, maten a la vostra misericordia, mare mia e dona e es peransa de nosaltres 
peccadors:per que jo, Sényer, soplec a ella quem sia en ajuda al acabament de les 
altres distinccions, volum I, pàg. 91 

Vos avets creada e ordonada aquella; per que no es maravella, Sényer, si vos avets 
conexensa della, volum I, pàg. 97 

Vos avets temps termenat e enclós entre comensament e fi: per que, no es nulla 
maravella si vos avets conexensa de temps, volum I, pàg. 98 

Senyor loat! Magnificencia e liberalitat e honor es en vos e en lo vostre saber: per 
que jo, Sényer, diré a tuit mos veyns e a tots mos amics que tuit vos duptcn eus temen, 
volum I, pàg. 106 

Car aquell sab totes quantes falcíes ni avolées ni legées jo anc fiu ni dix ni cogité ni 
pensé: per que jo, Sényer, deg estar mol vergonyós denant lo vostre beneyt altar, volum 
I, pàg. 106 
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Car en falsetat está que nos siam loats ni preats, per so car non som dignes: per que 
la entencio e les obres son falses, volum I, pàg. 117 

Que aquesta vida dest mon no es vida vera; per que jo, Sényer, de huymés en avant 
no apellaré la vida mundana, volum I, pàg. 128 

E mes de dolors que de plaers: per que, per assó no men maravell, volum I, pàg. 129 

Sényer, esdevenen les nostres obres ávols e males; per que, nos ne devem esser 
coneguts per vils, volum I, pàg. 139 

Vos he perdut per ma culpa: per que, jo ara dic a ma anima ques guart que nous 
perda, volum I, pàg. 144 

Quem peneda de mos falliments e que deman perdó: per que jous clam mercé quem 
perdonets, volum I, pàg. 151 

Se moven segons rao en so que fan; per que, vos avets vera occasio quels donets la 
gloria celestial, volum I, pàg. 238 

En axí impossíbol cosa par a nosaltres; per que nos no ho creem en axí com ells se 
cuiden que ho cream, volum II, pàg. 36 

Tot so, Sényer Deus, per que los infeels s engañen con no volen creure que vos siats 
Deu e home, volum II, pàg. 37 

Estes coses he jo fet, Sényer, lo contrari; per que so foll sobre tots los folls, volum II, 
pàg. 61 

E tal dóna so que no li fa fretura, que si fretura li faya no ho daría: per quels 
hòmens rics no fan grans almoynes tota ora que les cuiden fer, volum II, pàg. 136 

Son ja vensuts e sobrats per lurs mortals enemics; per que jo, Sényer, tot enaxí 
vensut con son, volum II, pàg. 143 

Neguna cosa no es pus baxa de mi; per que, jo nom puse humillar a pus baxa cosa 
de mi, volum II, pàg. 155 

La principal rao, Sényer Deus, per que jous prec que vos ajats misericordia de mi, 
volum II, pàg. 184 

Aquells, Sényer, se confíen debades; per que ells son malahuirats, volum II, pàg.199  
Beneyts son tots aquells qui en ellas confíen: per que jo, Sényer, no vull que ma es 

peransa ni ma confiansa sia en nulla altra cosa, volum II, pàg. 202 

Que ells sien bons covenen a madurar e a assaonar; per que hom los ha a esperar a 
lur temps, volum III, pàg. 29 

En tot lo mon, Sényer, no mes vi jares que aje tan folls hòmens ni tan pees: per que 
parría raó, Sényer, que ells deguessen esser apelláts hòmens folls, volum III, pàg. 75 

Moren mes hòmens per los metjes que non guarexen: per quem par, Sényer, que la 
cura que·ls metjes fan es mes perillosa que segura, volum III, pàg. 79 

Era acustumat de perdre: per que per assó puc conéxer mi metex, volum III, pàg. 87 

On, per assó es la vista corporal termenada dins pus poc espay que la vista 
espiritual: per que la anima, Sényer, veu pus luny quel cors, volum III, pàg. 142 

No avía a significar veritat de la sancta fe romana: per que us clam mercé, Sényer, 
volum III, pàg. 149 
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Son semblants en custumes ni en obres ab ells: per que en lurs laors e en lurs 
infamies que hom ou dir a ells, pot hom conéxer, volum III, pàg. 153 

No avía a significar veritat de la sancta fe romana: per que us clam mercé, Sényer, 
volum III, pàg. 149 

En altres coses no puc entendre: per que jo us clam mercé, Sényer, volum III, pàg. 
188 

Tot lo mon está en treballs e en afanys; per que nuil home qui sia amador del mon, 
no pot fogir a treballs, volum III, pàg. 200 

Los quals desigs me languíen em turmentaven sens nuil profit que nom fayen; per 
que daquí en avant no propós a desijar ni a voler ni a amar neguna cosa on mos desigs 
sien perduts, volum III, pàg. 218 

Ella es oblidosa de vos: per que jo, Sényer, son molt injuriat, volum III, pàg. 371 
Vos sots creador e senyor e benfactor e recreador: per que tot home en ses parts e en 

son tot deu esser tot vostre, volum III, pàg. 380 

Les quals son, en vos e en los angels e en los demonis e en natura e en los animals; 
per que nos, Sényer, confiants en la vostra ajuda ensercarem en estes .v. coses, volum 
IV, pàg. 57 

Aitán fort fets a honrar per los mals com per los bens e per los bens com per los 
mals; per que jo, Sényer, vos ret gracies e mercés de tots los bens els afanys quim venen 
de vos, volum IV, pàg. 467 

E si axí fos tot lo mon fora debades, per que covenc, Sényer, a la vostra saviea que 
fos ordonat que la vostra en carnació e passio no recreas en est mon la natura sensual, 
volum V, pàg. 205 

Que hom ne pusca venir a serta conexensa n’ha hom falsa openio, per que es bon, 
Sényer, que hom no tráete molt ni sovín de predestinació, volum V, pàg. 360 

No son totes les altres creatures, doncs, per que fem nulla altra cosa sino bones 
obres per les quals siam amats, volum VI, pàg. 54 

Esta present vida de contemplar vostres qualitats, doncs los hòmens justs, per que an 
paor de mort pus que en est mon no an la vertut, volum VI, pàg. 58 

La cosa amada es falsament e per àvol enteniment membrada e entesa e volguda, per 
que la raciónal potencia ha corrumput son enteniment e son remembrament e son voler 
en so que ama, volum VI, pàg. 322 

Son fort significats vicis ni vertuts, per que lur gloria serà quax no res, volum VI, 
pàg. 352 

On, com assó sia enaxí, doncs, per que los malvats princeps amen mes aver grans 
gents desordonades e no endressades a amar, volum VI, pàg. 365 

Car la .j. remembrament se contrarieja ab lautre e la .j. enteniment atretal es 
contrari al autre, per que les volentats convenen esser contraries la una a lautra, 
volum VI, pàg. 379 

Nis mou nis corromp en vés son amat, per que l’amat es bonahuirat, volum VI, pàg. 
397 
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Peccat mortal ni venial no caec en vostra humanitat, per que vostra humanitat 
gloriosa ama en est mon tan acabadament, volum VI, pàg. 413 

La memoria ni l’enteniment no i pogren pujar; per que jo som venguda adorar e 
contemplar la subirana bonea, volum VII, pàg. 165 

Ha creada e ordenada la ánima dome per aver remembrament e enteniment no vé de 
actu en potencia vertuosament ni acabada, per que la H román en sa figura e la I en la 
sua, volum VII, pàg. 195 

Conten en ordenada la ánima dome per aver remembrament e enteniment també 
significar la A, volum VII, pàg. 195 

La consciencia no vé de actu en potencia vertuosament ni acabada, per que la H 
román en sa figura, volum VII, pàg. 196 

Conten en sí contraries coses de la B e E e D, per que no pot també significar la A, 
volum VII, pàg. 199 

No demostra la A en la E, per que la G no pot véer la A, volum VII, pàg. 233 
Entellectualment se mira en la E la B no demostra la A en la E, per que la G no pot 

véer la A, volum VII, pàg. 233 
No membra sino vostra unitat tan solament, per que la nostra memoria nos complex 

tant, volum VII, pàg. 254 
Per assó entra la H en la E e la D e la E, per que la F no pot en est mon aver la G 

acabadament, volum VII, pàg. 254 
Demostraría defalliment de la A e la D de la E, per que la E no poría entendre 

acabament, volum VII, pàg. 337 
Entra en la E part de la K e de la M e de la N, per que la I sobjecta a aqüestes .iij. 

coses es torbada, volum VII, pàg. 567 

 

Per què interrogatiu directe 
¿Per que nons alegram en vos, volum I, pàg. 8 

¿E per que jo no guabaré que sia pus forts que roca ni acer?, volum I, pàg. 14 

¿E per que es hom irat de sa mort, ni per que sen vest hom de negre?, volum I, pàg. 
16 

¿E per que es hom irat de sa mort, ni per que sen vest hom de negre?, volum I, pàg. 
16 

¿Ques fa, Sényer, la occasio per que deuen esser alegres en bé?, volum I, pàg. 17 

¿Ni per que, Sényer, prevé enans en ma cogitacio cosa avent mijá, que vos qui nol 
avets e sots sens fi?, volum I, pàg. 21 

¿Ni per que, Sényer, a la nit com me git, ha pus derrera cosa en ma cogitacio que 
vos?, volum I, pàg. 21 

¿E per que tota la térra, Sényer, no sumple de laor e de remembrament de vostra 
essencia infinida?, volum I, pàg. 22 
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Aquells quis maravellen de vos, en so que sots cosa no avent fi, ¿per que nos 
maravellen de lurs pares?, volum I, pàg. 34 

¿Per que nos maravellen de lurs pares, los quals saben a ells comensament e no 
saben la fi d aquells?, volum I, pàg. 34 

¿Per que nos maravellen dells meteys, qui son en tres coses, e les. iij. son una 
humanitat?, volum I, pàg. 54 

E doncs, Sényer, ¿per que es altre poder amat ni loat si nol vostre?, volum I, pàg. 68 
Car, Sényer, ¿per que no será lo vostre poder cumplit e acabat?, volum I, pàg. 68 
E doncs, Sényer, ¿per que es altre poder amat ni loat si nol vostre?, volum I, pàg. 

68 

¿E per que fan, dones, los homens nulla autra cosa sino amar e loar e honrar e 
servir vos, a tot lur poder?, volum I, pàg. 159 

¿Per que no descreen quel seggle sia creat de no res, ni quel dia del judici sia?, 
volum II, pàg. 36 

¿Per que no cerquen en vostre voler si es rao ni dretura ni amor ni misericordia en 
vostra volentat, volent ella que natura divina sia ajustada ab natura humana?, volum 
II, pàg. 39 

¿Per que son, Sényer, mes preats ni mes honrats en est mon los hòmens injuriosos 
que los hòmens injuriáis qui son confiants en la vostra misericordia?, volum II, pàg. 92 

¿Que ses feta larguea e no vé en mi, Ni per que cobeea me té tan ávol, volum II, pàg. 
111 

E per que nos partex huy més de mi?, volum II, pàg. 111 

¿E per que jo, Sényer, sens nulla occasio son tan cóbou envés vos, volum II, pàg. 
112 

Ni per que son esdevengut enemic vostre?, volum II, pàg. 112 

¿Com pot esser, Sényer, que nosaltres no donam, dementre avem que donar? e per 
que no donam, pus avem poder de donar?, volum II, pàg. 115 

Ni per que los avars tollen los dons als pobres, los quals dons vos donats, volum II, 
pàg. 115 

Ni per que volen aver so que vos nols volets donar?, volum II, pàg. 115 

¿Per que tollen al hom ric qui volenter dona, e no li demanen quels do?, volum II, 
pàg. 116 

Ni per que no demanen a vos so que als rics tollen?, volum II, pàg. 116 

¿Per que dupten los feels crestians los infeels, qui no han ajuda si no del demoni tan 
solament?, volum II, pàg. 131 

¿Per que ha paor que recomte al menyscreent la vostra trinitat ni la vostra 
encarnacio ni la vostra passio?, volum II, pàg. 131 

E per que nos confía, Sényer, en la vostra ajuda, qui nos lunya daquells qui vos loen 
ne qui veritat preíqucn?, volum II, pàg. 131 

¿Per que seré jo paoruc de perdre so que vos me podets retre?, volum II, pàg. 143 
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¿Per que aurán paor de lurs enemics, pus que tots los mals que hom lur pusca fer 
sien a gloria e a exultación de lurs animes?, volum II, pàg. 144 

¿Per que érets turmentat ni malmenat, per paraules humils ni amoroses?, volum II, 
pàg. 162 

¿Per que, Sényer, les vostres paraules al dia de la passio no eren honrades e loades, 
pus que erenhumils e vertaderes?, volum II, pàg. 163 

E per que les vilanes paraules dels jueus no eren represes, pus que eren vilanes e 
sens tota veritat?, volum II, pàg. 163 

¿Quels val e ells fama de les gents aprés la mort, ni quels fa de profit aprés la mort 
so que an tolt ne robat a les gents, ni per que son mártirs dels diables?, volum III, pàg. 
58 

¿Per que son molts hòmens tan necis, que us van cercant luny, e porten lo demoni a 
lur coll, volum III, pàg. 65 

¿Per que fan neguna altra figura sino figura de creu?, volum III, pàg. 115 

¿Com poden totes gents esser contraris e enemics de lauradors, ni per que son 
menyspreats per totes gents?, volum III, pàg. 121 

Ni per que devalla hom son visatge de la crou, volum III, pàg. 136 

¿Per que no guarden en alt en la crou, en la qual apar lo vostre glories esclau?, 
volum III, pàg. 136 

¿Per que vol hom oyr laors sino de vos, qui per tants hòmens sots loat, e qui sots loat 
tota hora segons veritat, e que no podets esser maldit sino a tort e contra veritat?, 
volum III, pàg. 154 

¿Per que vol hom oyr laors sino de vos, volum III, pàg. 154 
E doncs, ¿per que es hom, Sényer, tan neci, volum III, pàg. 159 
Enaxí com senten, Sényer, ab lo nas la odor de les flors, ¿per que no senten en lur 

anima la pudor de luxuria, volum III, pàg. 166 

¿Per que no puden e no son pus oyables a la anima les obres de luxuria, que al 
cors?, volum III, pàg. 166 

¿Per que no pug mos pensaments e mes cogitacions, volum III, pàg. 187 

¿Per que no son ajudable als pobres, volum III, pàg. 187 

¿Per que no son remembrant de la vostra sancta font de misericordia?, 184, volum 
III, pàg. 187 

Los hòmens qui son malautes ¿per que an major paor de mort en la malaltía que en 
la sanitat, pus que tots dies veen los hòmens sans murir a mort sobtana?, volum III, 
pàg. 276 

Ni los hòmens vells, Sényer, ¿per que an major paor de la mort que los hòmens 
jovens, pus tot dia veen que los hòmens jovens moren els hòmens vells viuen? volum III, 
pàg. 276 

Sényer, ¿per que demana lo multiplicament damor a mi e nol demana a vos? ni 
perqué turmenta mi com no do creximent a mes amors qui no poden créxer per mi mas 
per vos?, volum IV, pàg. 437 
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¿Per que, Sényer, amor me reprén em treballa com no muyr per vos [...]?, volum IV, 
pàg. 437 

Ni per que mon sobre voler me fa voler so on no es digne de voler?, volum IV, pàg. 
437 

¿Per que demana lo multiplicament damor a mi e nol demana a vos?, volum IV, pàg.  
Ni per que turmenta mi com no do creximent a mes amors qui no poden créxer per 

mi mas per vos?, volum IV, pàg. 437 

¿Per que, Sényer, mon voler per sobre animositat treballa ma anima a remembrar so 
que no pot membrar ni a entendre so que no pot entendre de la vostra essencia?, volum 
IV, pàg. 448 

Ni per que mon sobre voler ama tant totes vostres obres que totes les vol fer 
membrar e entendre a la anima qui no les pot totes compendre a remembrar ni a 
entendre?, volum IV, pàg. 448 

¿Per que, Sényer, lo meu sobre voler torba ne turmenta mon vensut remembrament e 
enteniment?, volum IV, pàg. 448 

¿Per que no turmenten ma volentat per so car tot nous pot voler?, volum IV, pàg. 
448 

¿Per que la mia anima me turmenta sobre so que yo no puc aver ni ella no pot 
compendre en est mon?, volum IV, pàg. 450 

¿Per que no baxa mon sobre voler qui vol que mon remembrar remembre mes que 
no pot membrar e mon enteniment entena mes que no pot entendre?, volum IV, pàg. 
451 

¿Per quem turmenta en elles, volum IV, pàg. 454 
Ni per que no enserca mon sobre voler e ma ardent animositat en vos tota vertut e 

tota dretura e tot acabament pus que vos sots font e rayl de tots bens e de tot 
acabament?, volum IV, pàg. 454 

Per que foren fenides en la termenació de les formes potencials les quals lur son 
davant, axí com an Pere a qui la forma de son fill no nat es davant que ell?, volum V, 
pàg. 175 

¿Per que es home paorós de sostenir aquests treballs l qui son los majors bens que 
hom pot aver en est mon?, volum V, pàg. 215 

Per qué an paor de murir?, volum VI, pàg. 37 
E per qué no amen murir per loar vos als infeels, volum VI, pàg. 37 
Ni per que vol hom esser loador daltra cosa sino de ses acabades qualitats?, volum 

VI, pàg. 53 
Ni per que ama mes membrar e entendre so qui no es son creador e son deu e son 

amador?, volum VI, pàg. 147 
Ni·l malvat remembrament humà, per que, Sényer, remembra pus fortment 

honrament de creatura que de creador?, volum VI, pàg. 149 
Ni·l malvat enteniment, per que no entén pus ententivolment en los vostixs 

honraments que en los honraments que a home no pertanyen?, volum VI, pàg. 149 



 Joan S. Beltran i Cavaller 195

Ni nostre cor per que nos penet e no clama mercé e perdó a son misericordiós Deu?, 
volum VI, pàg. 152 

Ni per que los maestres qui mostren la sciencia per la qual hom es honrat 
sensualment, son mes amats e mills pagats que los maestres qui mostren la sciencia on 
vos sots honrat?, volum VI, pàg. 238 

Ni per que lo franc voler qui es la pus nobla creatura qui es en home se dona e 
sempresona es sotsmetsí metex a la amor sensual qui no es digna que tan nobla 
creatura aya ni posseescha?, volum VI, pàg. 262 

Qui esperen aver sanctetat en est mon o en lautre, per que no an afigurat 
remembrament e enteniment e voler en veritat?, volum VI, pàg. 268 

Aquells qui son vergonyosos de dir la veritat qui es en vos, per que cuiden esser 
sants?, volum VI, pàg. 268 

Aquells qui amen mes falsetat que veritat, per que loen ni honren sí metex e avilen e 
maldíen los hòmens qui son servus e obedients a veritat?, volum VI, pàg. 268 

Ni aquells qui creen falsetat, per ques guaben de santetat?, volum VI, pàg. 268 
Ni aquells qui veritat remembren e entenen e veritat no amen, per que cuiden esser 

bons?, volum VI, pàg. 268 
Los hòmens jóvens peccadors, per que esperen que pus diligentment adoren com 

seràn vells e malautes que com son sans e jóvens?, volum VI, pàg. 277 
Per que, Sényer, los demés hòmens daquest mon encerquen lur benahuiransa en 

posseyr les coses damundites, que en aver misericordia, com sia cosa que de necessitat 
tot home aja benahuiransa qui aja misericordia?, volum VI, pàg. 309 

Per que cerquen benahuiransa en les rayls e en les occasions d ergull e de 
vanagloria qui son rayls e occasions de malediccio e de malahuiransa?, volum VI, pàg. 
310 

Per que cuida hom aver benahuiransa com met en sa ànima amor que de son 
remembrament e enteniment e voler gita la vostra amor qui es mare de tota 
bonahuiransa?, volum VI, pàg. 314 

Per que son mes los hòmens pacients per paor que per amor, pus que major es la 
bonahuiransa qui vé damor que celia qui vé per paor?, volum VI, pàg. 316 

Com assó sia enaxí, doncs, per que dien los demés homen daquest mon que la mellor 
carrera qui sia en est mon es la via mijana pus que vos avets presa la carrera 
subirana?, volum VI, pàg. 351 

Per que desija hom, Sényer, ni vol aver molts parents qui ajen molts horaments?, 
volum VI, pàg. 377 

Per que dupta a amar son enemic en so en que substancialment es semblant ab ell en 
natura, per so qui es accidentalment contrari a sos accidents?, volum VI, pàg. 410 

Per que hom desama sa semblant natura substancial per la obra injuriosa accidental 
desagradable a vos qui sots nostre glories Deu?, volum VI, pàg. 410 

Per ques confía nulla ànima en vostra misericordia, pus que ha falsa figura en son 
remembrar e cntendre e voler?, volum VI, pàg. 433 
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Per que no an en est mon desamor a la desamor qui en los inferns es desamor e 
mala volentat infinida?, volum VI, pàg. 474 

Per qué en ells pot esser nulla ira ni nulla tristor ni nulla desconsolacio?, volum 
VII, pàg. 414 

Per que no saben entendre lonrament que vos volets aver en ells e per esser ells 
turmentats e morts per la vostra amor?, volum VII, pàg. 416 

Ni per que ells an ira ni tristor ni desconsolació com vos no sots honrat per los 
infeels pus amats esser honrat per los feels qui per vos treballen?, volum VII, pàg. 416 

Ni per que an los feels paor de esser desonrats en nulla cosa on vos siats honrat?, 
volum VII, pàg. 416 

Per que la una de vosaltres guarda la benenansa qui es en l ermita?, volum VII, pàg. 
498 

Ni per que la autra ama e desija aquella benenansa?, volum VII, pàg. 498 
Per que vols pujar en lo pug?, volum VII, pàg. 505 
Ni per que desijes coses impossibols?, volum VII, pàg. 505 
Com la ymaginativa ymagena vos per que no creas enans lo mon...?, volum VII, 

pàg. 512 
E per que no creas major mon e en molt major quantitat que no es lo mon...?, volum 

VII, pàg.  
E per que no creas molts seggles e molt majors vertuts en cascú dels individuus...?, 

volum VII, pàg. 512 
Mas, per que nos maravellaven com ella mes no avía d ansia e de treball...?, volum 

VII, pàg. 512 
Ni per que no amen mes la E que la E?, volum VII, pàg. 576 
Per que, Sényer, per la mia viltat e mesquinea es negú enemic ni mordedor 

falsament desta obra, com sia cosa que la obra no sia mia ni de mi en aquelles coses en 
que es bona?, volum VII, pàg. 641 

 

Per què interrogatiu indirecte 
Sab les coses que són ne que no, e sab quines són e per què son, volum I, pàg. 210 

Mas con los hòmens sien tan ocupats e tan afaenats en lurs afers metexs, e no 
pusquen tant loar aquells qui volen esser loats, dassóm do maravella, Sényer, dels 
hòmens vanagloriosos, per que volen esser tant loats, volum III, pàg. 162 

Ni que val que hom se do gloria de riquées, pus que hom les lexa o elles lexen hom? 
ni per que se dona hom gloria de esser loat e amat e honrat, volum III, pàg. 245 

Con la cogitacio del home sia, Sényer, en home tan franca, que pot cogitar en ques 
vol e en qual temps se vol e en qual loe se vol, molt me do gran maravella dels hòmens, 
per que no cogiten en vos e en vostres obres e en vostres vertuts, e per que no sobliden 
de cogitar en les benenances daquest mon qui re no valen, volum III, pàg. 295 

Con la cogitacio del home sia, Sényer, en home tan franca, que pot cogitar en ques 
vol e en qual temps se vol e en qual loe se vol, molt me do gran maravella dels hòmens, 
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per que no cogiten en vos e en vostres obres e en vostres vertuts, e per que no sobliden 
de cogitar en les benenances daquest mon qui re no valen, volum III, pàg. 295 

On, com la mia anima aja aúda confiansa e esperansa moltes de vegades en les sues 
forces e en les forces de mon pruxme e en les maestríes e en los engans que los uns 
homens fan ais altres, per assó la mia consciencia remort la mia anima molt fortment 
com ha tolta de sí esperansa en les vostres forces, ni perqué ses confiada en nulla altra 
cosa sino en vos. 364, volum IV, pàg. 364 

Qui vol conéxer ni saber la amor que ha a sí metex qual es ni per que es, volum VI, 
pàg. 381 

Que fan les gents ni per que vaga ni cessa lur remembrament de vos a remembrar, 
volum VI, pàg. 390 

Com vostre poder sia tan gran, doncs, per que ama hom ni loa ni tcm nuil altre 
poder, volum VII, pàg. 91 

 

Perquè causal 
Non pot hom remembrar ni entendre ni voler diverses coses ensems, ni no i viu hom 

molt per que no ha hom temps a remembrar ni a entendre ni a voler longament, volum 
VI, pàg. 199 

Com l’enteniment vos entén tot bó e tot acabat en tots locs e en tots temps, e lo voler 
vos ama mes en .j. loc que en altre e vos ama mes en .j. temps que en altre, adoncs val 
l’enteniment sobre·l voler; e assò metex, perqué lenteniment ha mes de vertut quel 
voler, pot caer entre lo remembrament el voler: car enaxí com lo cavall val mes quel 
camell per correr e lo camell val mes que lo cavall per gran fex a portar, enaxí, Sényer, 
de les .iij. potencies de la ánima val mes una que altra segons lurs propris officis. 140, 
volum VII, pàg. 141 

Per què final 
Avets ordonat que la potencia racional sia occasió als hòmens perquè sien 

posseydors dels bens celestials en la vostra presencia en gloria, volum I, pàg. 218 

On, axí com al home es culpa com pot aver acabament a son voler qui no fa les 
obres que li son possíbols de fer, enaxí la F demostra a la M que la H es en la E en 
quant no fa per que pusca aver so que vol son voler, volum VII, pàg. 350 

Gloriós Senyor! Sensualment sentim e entellectualment entenem que desig e 
enyorament es occasió de plorar. On, qui per negunes de les occasions damundites no 
pot plorar, si tant es que vulla fer tot son poder per que pusca plorar, cové que sapia 
occasionar la E a desijar e a enyorar per tal que la fassa plorar, volum VII, pàg. 352 

 
Pus que (tan sols recollim, com a mostra, una part de les 80 acurrències del 
volum I) 

No es maravella si jo no era alegre per ço meu; car pus que per lo vostre nom 
alegrava, no era digne, volum I, pàg. 13 

Si ferse pogués, lo volgra sentir per tots mos membres, pus que ells son enaxí en 
esser com lo cor, volum I, pàg. 14 
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Poría considerar que melior li fos que no agués aút esser, pus quel veu murir a mort 
sobtana en peccat, volum I, pàg. 24 

Sényer Deus! Pus que mon enteniment defall a compendre la granea de vostra 
essencia, volum I, pàg. 20 

Sényer Deus, lum dels catholics, recurriment dels cuitats, pus que nos som en vos 
fenits, placiaus que tot lenteniment nostre e totes les obres nostres sien en amar, volum 
I, pàg. 23 

Pus que nosaltres som fenits e termenats dintre lo terme on som endosos, nos rao 
que lenteniment nostre vulla passar part lo terme, volum I, pàg. 23 

Cosa es a vos dar gran espay al nostre enteniment en contemplar en vos, pus que vos 
sots infinit, volum I, pàg. 24 

Adoncs con vos volrán atrobar; car pus que ells son fenits, dintre lur cor vos porán 
atrobar, volum I, pàg. 24 

No cal que hom vos vaja cercar luny,car molt sots prop, pus que nos som fenits en 
vos, volum I, pàg. 24 

Amonestats los peccadors a fer bones obres, pus que vos sots infinit e jo son fenit en 
vos, volum I, pàg. 25 

Sényer, pus que contemplam en la vostra eternitat, covénse que y contemplem 
segons maravella de la gran noblea que entenem esser en vostra eternitat, volum I, pàg. 
27  

Oh Senyor Deus, creador perdurable en tots temps! Pus que vos sots eternal, 
covénse que nos ab totes forses nos esforsem en entendre la bonea, volum I, pàg. 27 

Es gran la differencia qui es entre vostra eternitat e privacio, pus que vostra 
eternitat es sens comensament, volum I, pàg. 28 

Entre lesser de la cosa qui ha comensament e la privacio d aquella; car pus que la 
cosa ha comensament, no es digna per sí metexa ques sostenga, volum I, pàg. 28 

Es significat a nos que ella es digna de esser perdurable; car la cosa pus que es sens 
fi, nos cové que caia en aquella nulla corrupcio, volum I, pàg. 32 

¿Qual cosa poría vedar a vos que vos no li donassets fi, pus que totes coses fora vos 
son dins dos termens, los quals son comensament e fi?, volum I, pàg. 32 

Som nos encarregats e ubligats a honrar e a amar vos; pus que per conéxer vos 
esser sens fi, es dat a nos esser qui no aura fi, volum I, pàg. 33 

 

Destinació amb “a” 
So que li es necessaria cosa a mostrar o a defendre, volum IV, pàg. 170 

La qual potencia es possíbol cosa a venir en actu o a estar en potencia, volum V, 
pàg. 4 

Empero, Sényer, possíbol cosa es a home parlar e dir que vos sots peccador, volum 
V, pàg. 12 

La materia, la qual se mou a engenrar o corrompre forma d animal, volum V, pàg. 
17 
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Que la materia sia endressada a elles a engenrar o a corrompre, volum V, pàg. 17 
Com los .iiij. elements de necessitat an possibilitat a compondré una figura 

individua, volum V, pàg. 23 
Es necessaria cosa a esser entre la substancia elemental e la esperitual, volum V, 

pàg. 23 
Jo mesquí no puc per altra manera parlar milis a demostrar veritat´, volum V, pàg. 

28 

.iiij maneres, Sényer, fan a encercar en .v. coses, volum V, pàg. 36 
Sia a nosaltres pus leugera cosa a sentir e a conéxer que no es lo faedor entellectual 

a esser per nos conegut e entes, volum V, pàg. 37 
Pot hom esser endressat e enluminat a aver vera fe e creensa de la vostra gloriosa 

gloria, volum V, pàg. 207 
En los crestians ha major aparellament e endressament d animositat e de fervor de 

vos a servir que en los infeels, aitant mes es significat que an aparellament e 
endressament de vos a amar e a servir c a contemplar e a fruir en vos, volum V, pàg. 
225 

Per so car no basta a pronunciar tota la veritat axí com basta a significar falsetat, 
volum V, pàg. 230 

Enteniment no basta a entendre ni memoria a membrar ne ymaginació a ymaginar, 
volum V, pàg. 249 

La franca volentat qui priva en los vegetables e en los animals inracionals significa 
que no serán jutjats a esser guaardonats ni punits en lautre seggle de so que fan en 
aquest, volum V, pàg. 257 

Los jueus veem que asignen tres raóns a provar com la festa deu esser feita en 
dissapte, volum V, pàg. 284 

La sensualitat es occasio a remembrar e a amar e a ymaginar los plaers de luxuria, 
volum V, pàg. 307 

Les vertuts com lur vertut sia actualment en vos a membrar e a entendre e a voler, 
volum V, pàg. 307 

Aquelles coses qui li son necessaries a viure, volum V, pàg.  317 
Nostra memoria no pot bastar a membrar ni lenteniment a entendre ni la volentat a 

voler!, volum V, pàg. 339 

Mas, en axí com lo saber d’om no basta a esser certificat si la espiga vendrá o no en 
lo gra, volum V, pàg. 368 

Ha gran son remembrament en vos a remembrar e son enteniment en vos a entendre 
e sa volentat en vos a amar, volum VI, pàg. 10 

No es la amor a la qual la nostra ànima pot bastar a remembrar e a entendre e a 
voler, volum VI, pàg. 11 

Qual enteniment poría bastar a remembrar ni a entendre la gran amor que vos avets 
a vos metex?, volum VI, pàg. 11 

La qual forsa sensual no pot bastar a pronunciar ni a escriure, ni la entellectual a 
remembrar ni a entendre ni a amar la totalitat de la amor, volum VI, pàg. 11 
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La nostra anima no pot bastar a aver tan gran conexensa de la amor, volum VI, pàg. 
14 

No pot bastar en nulla manera a apercebre la gran granea damor, volum VI, pàg. 
15 

Doncs, quant mes la nostra ànima defall a aver tota la conexensa de la gran amor e 
unió qui es feta entre la vostra divina natura e la vostra natura humana!, volum VI, 
pàg. 15 

Ni lengua ne ulls ni nulla re qui pogués bastar a pensar ni a parlar ni véer la gran 
humilitat qui es en vos, volum VI, pàg. 46 

Aquelles qui sesforsen a esser amats per vos, volum VI, pàg. 54 
No pot caber en lur volentat desamor ni mala volentat a aver als demonis, volum VI, 

pàg. 64 
Encercam en la vostra deitat los significats qui signifiquen a nosaltres la amor que 

an los angels a home, volum VI, pàg. 66 
Lur remembrament basta a remembrar e lur enteniment a entendre home, aitant lur 

volentat sestén a desamar home, volum VI, pàg. 70 
Que nulla cosa no escusa hom a loar la noblea nel honment que la vostra natura 

humana ha reebuda e reeb, volum VI, pàg. 93 
Qui dels peccadors se trien e sesforsen a amar e a aver paciencia en tot so que vos 

los treballats, volum VI, pàg. 98 
Naxí com nulla laor no basta a loar vos, enaxí tota laor es sobre bastant a loar 

home, volum VI, pàg. 137 
No puríen bastar a tant que fossen, volum VI, pàg. 162 
Amant ferventment vostra deitat, reeb nostra dona molt gran gracia en molt a 

membrar e a entendre los angels, volum VI, pàg. 165 
Axí gran com lur remembrament pot bastar a membrar e lur enteniment a entendre 

que nostra dona es molt nobla e molt excellent creatura creada per vos, volum VI, pàg. 
166 

Es tan solament occasió damor lo remembrament de nostra dona a amar los angels e 
a esser amada per los angels, volum VI, pàg. 170 

Sényer, tants sants religiosos covinents a apendre diverses lenguatges e a demostrar 
e a provar los honraments de nostra dona, e com lo Sant Pare Apostoli els cardenals 
dels bens de la esgleya sien tant abundosos a fer les messions, volum VI, pàg. 178 

La ley fo carrera don covenc que fossen elets a posseyr gloria, volum VI, pàg. 184 

Moysé qui es creatura apellat a esser benahuirat, volum VI, pàg. 185 
Non pot hom remembrar ni entendre ni voler diverses coses ensems, ni no i viu hom 

molt per que no ha hom temps a remembrar ni a entendre ni a voler longament, volum 
VI, pàg. 199 

Com la memoria se transfigura a remembrar so per que no es creada a remembrar e 
no membra so per que es creada a membrar, volum VI, pàg. 250 

Contempla! Senyor! La raó ni la ocasió per que los sants hermitans elegen e tenen 
los locs agrests e inhabitables a orar en aquells, volum VI, pàg. 276 



 Joan S. Beltran i Cavaller 201

Com sien usants de coses belles e nedces a véer e a oyr e a odorar e a gustar e a 
palpar, volum VI, pàg. 293 

Aquelles coses qui son bones ni sanes a menjar ni a boure, volum VI, pàg. 301 
Malmetedors de lurs riquées e son pererosos a guardar ni a percassar los bens 

temporals, volum VI, pàg. 332 
Amas son poble per la primera, a significar que la vostra deitat amava per la 

primera e sí metexa per la segona, volum VI, pàg. 363 
Per assó es significat que a vetlar es pus necessaria cosa sentir, e a durmir es pus 

necessaria cosa no sentir, volum VI, pàg. 458 

Ella metexas jutja es ponex a fer penetencia e a donar afflicions al cors de dejunis e 
de sostenir fam e set, volum VII, pàg. 5 

Mou la ánima a membrar e a entendre e a amar vos, e mou la a avcr contriccio, 
volum VII, pàg. 5 

Tants deus no serien que poguessen bastar a aver tanta de noblea ne de bonea, 
volum VII, pàg. 13 

No pot bastar a conéxer so que ella es en sí metexa, volum VII, pàg. 40 
No bastaría a honrar lo príncep, volum VII, pàg. 41 
Si no era pus fortment amant vostra essencia que lo remembrament poderos a 

membrar e lenteniment a entendre, volum VII, pàg. 41 
Aura ordonat e endressat son enteniment a reebre los significats, volum VII, pàg. 

118 
Que nulla cosa creada la ajut a usar de sa vertut, volum VII, pàg. 124 
Com lo cavall val mes quel camell per córrer e lo camell val mes que lo cavall per 

gran fex a portar, volum VII, pàg. 140 
No puría bastar a reebre lo gloriós acabament, volum VII, pàg. 154 
Sensualment los uns vexells son majors a reebre major quantitat de laigua que los 

altres, volum VII, pàg. 180 
Los uns vexells son majors a reebre major quantitat de laigua que los altres, volum 

VII, pàg. 180 
Sentén que no basta a membrar ni a entendre tota la A, volum VII, pàg. 208 
No pot a tanta de senyoría ni de poder bastar a adorar ni a contemplar com la B li n 

significa e lin demostra, volum VII, pàg. 208 
Reeba cascuna d estes demostracions per asajar e temptar sí metex, volum VII, pàg. 

381 
Segons que poden per memoria e per entendre e per amor bastar a gracies e a 

mercés a fer, volum VII, pàg. 383 
Les pus belles paraules qui sien e aquelles qui pus cuvinents son a parlar e a dir, 

volum VII, pàg. 537 
Contemplant la A e que formen sí la R per fer reverencia e honor a la R, volum VII, 

pàg. 594 
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Axí com les núus embarguen los ulls a véer la resplandor del sol e cadarn embarga 
les odors, en axí los .vij. peccats mortals embarguen hom a reebre de vos gracia, volum 
VII, pàg. 613 

Aquest libre es bo e profitós a alegrar e a consolar e a dar consell e a dar saber e 
saviea, a amar e a adorar e a contemplar e a fortificar e a menysprear aquest mon e a 
amar vos e la celestial gloria, a confiar e a esperar en vos; e per aquest libre pot hom 
aver sanitat s, volum VII, pàg.  

Tant es bo, Sényer, aquest libre, que ell es bo a véer e a oyr e a odorar e a gustar e a 
sentir e a cogitar e a apercebre e a aver consciencia e subtilea e animositat: car enaxí 
com lo cavall es bo a cavalcar e laustor a cassar e lo ferré a tallar e lo foc a coure e lo 
pa a menjar e lo sol a luyr, volum VII, pàg. 627 

Per qual interrogatiu 
E doncs, Sényer, ¿per qual raó, al matí con me leu de mon lit, es altra cosa enans en 

ma cogitacio que vos? / ¿Ni  per que, Sényer, prevé enans en ma cogitació cosa avent 
mijá, que vos qui no·l avets sots sens fi? / ¿Ni  per que, Sényer, a la nit com me git, ha 
pus derrera cosa en ma cogitació que vos?, volum I, pàg. 21 

Lo vostre saber sab tot so que nos fem  per qual entenció ho fem, volum I, pàg. 104 

Que·s guart que farà ni que·s pensará, ni so que fará  per qual entenció ho fará, 
volum I, pàg. 106 

Per donar exempli als pobles per qual manera ni ab quals obres hom  pervé a la 
celestial gloria, volum I, pàg. 294 

Qui saviament vol obrar, Sényer, primerament deu guardar la obra a que vendrá ni 
per qual entencio se fa, volum II, pàg. 65 

Bé porcts tallar e partir c trencar en mi, per qual loc vos vullats, ab la vostra espaa 
de justicia, e majorment con jo sia nuu e pobre de vertuts e sia tot pie de culpes, e la 
vostra espaa dreturera me pusca ferir per qual loc se vulla, volum II, pàg. 75 

E doncs, Sényer, ¿per qual raó deg esser jo paorós de mos enemics?, volum II, pàg. 
142 

Que·m fassats conéxer les pregueres que jo us faré per qual moviment van, volum II, 
pàg.176 

Molt me do gran maravella, Sényer, don ve assó ni per qual occasió, que jo son tan 
vanaglories, volum III, pàg. 244 

Doncs, ¿per qual raó ne per qual natura, Sényer, la cogitacio del home no sen 
fastija, volum III, pàg. 297 

Doncs, ¿per qual raó ne per qual natura, Sényer, la cogitacio del home no sen 
fastija, volum III, pàg. 297 

Con home es desonrat e blastomat e menyspreat, ¿per qual raó, Sényer, saíra contra 
cell quil menysprea nil avila, pus que ell es tot ple de frevoltat e de mesquinea e de 
defalliments, e es servu e sotsmés de aver paciencia en ses mesquinées e en son pobre 
poder?, 338, volum III, pàg. 340 

Nuil home qui pusca saber a quina mort se morra, ni en qual loc morra, ni en qual 
temps ni per qual occasio, volum III, pàg. 360 
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El enteniment entén per quals coses son saboroses ni avorribles ni greus a tocar ni a 
palpar, volum III, pàg. 388 

Enteniment entén vostra bonea per qual raó es tan excellent, volum III, pàg. 390 

Car si hom ha conexensa per qual dels .ij. moviments es negociant ni tractable, 
volum IV, pàg. 56 

Si vol disputar per auctoritats de sants o per raóns naturals, e ques guarden per qual 
d estes dues maneres porán milis venir a certa demostracio, volum IV, pàg. 170 

Pora certificar a altre qual de les .iij. ligs es pus vera ni mellor ni per qual pervé 
hom a perdurable gloria, volum IV, pàg. 184 

Com hom vol aver conexensa quals son homens savis ni quals son homens necis, 
guart hom per qual de les dues natures son posseyts, volum IV, pàg. 286 

¿Con vé, Sényer, ni per qual raó que la mia anima remembra e entén, volum IV, 
pàg. 353 

Lo deu hom temptar e asajar per quals preposicions lur enteniment es milis aparellat 
a venir de potencia, volum IV, pàg. 404 

Com les aus vajen volant moltes de vegades per ventura per qual part de les .vj. 
dresseres se volen, volum IV, pàg. 416 

Covenría que les aus volassen franchament per qual dressera se volguessen sens que 
lur volentat non fos forsada ni costreta, volum IV, pàg. 416 

Per qual dels significats poden mills adorar e contemplar la A, volum VII, pàg. 225 
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1274-6 Doctrina Pueril * (1275) Libre del orde de Cavalleria: seguit d’una 
antiga versió francesa: * (1308) Libre De Clerecia * (1302?) Art de 

Confessió. Transcripció directa ab pròlech, variants y notes bibliogràfiques 
d’en M. Obrador y Bennassar, Comissió Editora Lul·liana, Palma de 

Mallorca, 1906. 
  

DOCTRINA PUERIL pàgs. 1-199 
LIBRE DEL ORDE DE CAVALLERIA pàgs. 201-247 
ART DE CONFESSIÓ  pàgs. 389-410 
 

 
Ocurrències valorades en aquest text: 

per a  1 per a que 0 per+S.N.+a+inf 9  

per+inf. causal 60 per+inf. final 59 per+inf. de dest. 105 per+inf.d’immediatesa 0

per tal com 1 per ço com  17 per ço car 61 per tal car 2

per ço 343 per raó de 7 per qui 2 ço perque relatiu 17

per què relatiu A.nom. 15 per què relatiu A.orac. 24 per què interrog. dir. 99 per què interrog. indir. 1

perquè causal 0 perquè final 3 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 198

Per tal que 44 per ço que  161 per tant 0  

per tostemps 1 per null temps 0 Si per aventura per altres valors 1.376

 

Per a, pàg.  
Hom guanya mèrit per amar Déu e son proysme e per tenir justícia de sí metex o 

d altre o per fer bones obres, enaxí Deus ha donada fe a home per so que guany mèrit 
per a creure les coses que no entén, pàg. 901 

 

Per + SN + a + infinitiu  

Fom tuyt en la ira de Déu, e per aquell peccat a delir, lo Fill de Déu ne volch ésser 
encarnat, pàg. 12 

Enaxí com ell es mort per amor de nos a salvar, pàg. 21 
Que enaxí nos no temem mort per ell a honrar, pàg. 21 

Con Adam viu son Senyor venir e son Creador per ell a deliurar del trebay e de la 
dolor, pàg. 23 

Jhesu Christ fo crucificat e mort per nosaltres a salvar, pàg. 24 

Si tu, fill, ames fer, per Jhesu Christ a servir, pàg. 69 

                                                 
1  En l’dició crítica i versió HTML de Joan Santanach, edició electrònica de Sadurní Martí, hi diu: 

«Enaxí con hom guaya merit per amar Deu e son proysma, e per tenir justicia de si matex o d’altra e 
per fer bones obres, enaxí Deus ha donade fe a home per so que guany merit per creura les cozes que 
no enten», pàg.  
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Déu lo Pare tramès son Fill pendre carn en la verge gloriosa nostra dona Sancta 
Maria, e per la fe a honrar e a montiplicar sofferi en est mon molts treballs, pàg. 212 

Al cavaller quis combat tro a la mort per justícia, e per son senyor a mantenir e a 
deffendre, pàg. 215 

Que sia crucifficat e mort per nos a salvar, pàg. 229 

 

Obligació amb “a”,  
Pus que has a murir, vulles murir per honrar aquell senyor, pàg. 22 

Es portal per lo qual hom ha a passar, a saber les altres sciencies, pàg. 130 

Molt sant religiós es, fill, desijós a murir per honrar la passió de Déu, pàg. 155 
Per so car molt he a parlar de Déu, pàg. 166 
La sentencia perdurable a la qual havia a venir, pàg. 204 

Car tots los hòmens qui son dejús sa nobilitat e dcjús sa guarda, han a recórrer a 
cavaller, e cavaller los Déu tots defendre, pàg. 235 

 

Destinació amb “a”  
Per lo peccat van los peccadors en foch perdurable a sostenir angoxes e treballs e 

perdre la eternal glòria, pàg. 12 
La persona del Fill s encarnà tan solament, a demostrar la diversitat qui es entre lo 

Pare e lo Fill e lo Sant Esperit, pàg. 15 
Entres en orde de matrimoni, adoncs dones tu metex a servir ta muller, pàg. 51 
Totes les altres coses qui t son mester, a loar e a servir nostro Senyor Déu, pàg. 102 
No es digne que sia posseidor de null be, a significar que los dampnats no han 

neguna benuyransa, pàg. 116 
Aquests aytals estan enfre nos, a curar les nostres enfermetats, pàg. 153 
Novelles rahons e novells pensaments a pregar Déu, pàg. 157 
Tot assò not abastarà a fer comparació de la glòria de tots los segles, pàg. 199 
Departim aquest en .vij. parts, a demostrar que los cavallers han honor e senyoria 

sobre lo poble a ordonar e a deffendre, pàg. 203 
Sos dies eren breus e natura li defallia per vellesa a usar d armes, pàg. 204 
Cavaller Déu donar totes ses forses a honrar cavalleria, pàg. 206 
Son necessaris a conservar lo cors a ses necessitats, pàg. 229 
Tot so qui es mester a cavaller a usar de son offici, pàg. 232 

Esperons son donats a cavaller, a significar diligencia e espertesa e ànsia, pàg. 233 

 

Per + infinitiu causal  
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Remembra e entin com per menysprear poca glòria qui poch dura, pots gonyar 
glòria qui durarà, pàg. 14 

Per emblar, son fetes les forques en que hom penja los hòmens ladres, e per fer 
ladronici tol hom als ladres lo nas e les orcycs, pàg. 38 

E per emblar turmenta hom los hòmens , per que reten les coses emblades, pàg. 38 

Enaxí com hom guanya mèrit per amar Déu e son proysme e per tenir justícia de sí 
metex o d altre o per fer bones obres, enaxí Deus ha donada fe a home per so que 
guany mèrit per a creure les coses que no entén, pàg. 89 

Enaxí com hom guanya mèrit per amar Déu e son proysme e per tenir justícia de sí 
metex o d altre o per fer bones obres, enaxí Deus ha donada fe a home per so que 
guany mèrit per a creure les coses que no entén, pàg. 89 

Enaxí com hom guanya mèrit per amar Déu e son proysme e per tenir justícia de sí 
metex o d altre o per fer bones obres, enaxí Deus ha donada fe a home per so que 
guany mèrit per a creure les coses que no entén, pàg. 89 

La qual esperansa ha Deus donada a home per so que per fer bones obres aja 
esperansa en la justícia de Déu, pàg. 91 

Car si per esperar justicia e misericòrdia han esperansa en aver glòria, pàg. 91 
Per fer males obres e per no aver contricio de cor son contraris a la justicia e 

misericòrdia de Déu, pàg. 91 
Car esperansa per fer ben te sia rahó d esperar be e que esperansa te fassa esperar 

perdó, pàg. 92 
Car per massa voler es torbat l enteniment a entendre, pàg. 97 

On si tu est jutge, guardat que no corrumpcs ton enteniment per pendre serviy, pàg. 
97 

Sabràs me dir, fill, qual es mayor be, o ésser amat de Déu o ésser amat per ésser 
senyor de diners, castells, ciutats, regnats?, pàg. 97 

Per assò pots saber que 1 anima per membrar e entendre e amar més unes coses que 
altres pot ésser pus forts contra peccats e vicis que per membrar e entendre e amar 
altres coses, pàg. 100 

Per assò pots saber que 1 anima per membrar e entendre e amar més unes coses que 
altres pot ésser pus forts contra peccats e vicis que per membrar e entendre e amar 
altres coses, pàg. 100 

Molt coratge es vensut e senclina a malvestat e engan, per membrar, entendre e 
amar vils coses, e per poch membrar, entendre e amar nobles coses, pàg. 100 

Molt coratge es vensut e senclina a malvestat e engan, per membrar, entendre e 
amar vils coses, e per poch membrar, entendre e amar nobles coses, pàg. 100 

Per menjar e per boure auràs pleer en lo temps de menjar e de boure; e per trop 
menjar e boure auràs treball e passió e malautía, pàg. 102 

Per menjar e per boure auràs pleer en lo temps de menjar e de boure; e per trop 
menjar e boure auràs treball e passió e malautía, pàg. 102 

Amable fill, los hòmens pobres no han ten gran passió per endurar, com han los 
hòmens richs per massa menjar, pàg. 102 
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Amable fill, los hòmens pobres no han ten gran passió per endurar, com han los 
hòmens richs per massa menjar, pàg. 102 

Noi afrevolesqucs trop per poch menjar ne noi corrumpes per massa menjar, pàg. 
102 

Noi afrevolesqucs trop per poch menjar ne noi corrumpes per massa menjar, pàg. 
102 

Esdevenen glots e manuguen tant e beuen, ques sancfonenc pequen per massa 
menjar e per massa boure, pàg. 105 

Esdevenen glots e manuguen tant e beuen, ques sancfonenc pequen per massa 
menjar e per massa boure, pàg. 105 

E per massa menjar fa hom indigistio e ésser malaut e trist, pàg. 105 
Oblides los perills qui vénen per massa menjar e per massa boure, pàg. 106 
Oblides los perills qui vénen per massa menjar e per massa boure, pàg. 106 
Hom per ésser cóbou e avar lunya de sí les vertuts qui son agradables a Déu, pàg. 

109 
Donchs, per donar diners, cavalls, vestedures e per ajustar a sí lonrament que Déu 

ésser donat a Déu, pot hom ésser cóbou e avar, pàg. 109 

Donchs, per donar diners, cavalls, vestedures e per ajustar a sí lonrament que Déu 
ésser donat a Déu, pot hom ésser cóbou e avar, pàg. 109 

On, con hom meresque aver los bens temporals per ésser amador de vertuts, si per 
envejar hom podia aver los bens temporals, seguir sia que per aver vertuts hom no 
degués posseir so que Deus ha sotsmès a serviy dome, pàg. 116 

On, con hom meresque aver los bens temporals per ésser amador de vertuts, si per 
envejar hom podia aver los bens temporals, seguir sia que per aver vertuts hom no 
degués posseir so que Deus ha sotsmès a serviy dome, pàg. 116 

Que per fer be, Deus aja rahó quet do salvació, e per lo mal sies occasionat a 
dampnacio, pàg. 119 

LEY natural es manament intelligible, per raonable discreció entès, per ésser 
obedient a Déu, pàg. 120 

Per tristicia danima e per massa considerar, pàg. 145 

Per menjar e per boure complex hom los budells, pàg. 145 

Per menjar e per boure complex hom los budells, pàg. 145 

Gran es la glòria quels hòmens guanyen per contrestar a mala temptació, pàg. 174 
Home es vensut per ésser temptat, pàg. 174 

Per odorar 1 ambre e almesch sengenra luxúria, e per corrupció daer senmalautex 
lo cors, pàg. 176 

Sescalfen e sobren los porus don ix la calor natural en vapor e en suor; e per massa 
vestir, los porus no han ab que fredor los tanch, pàg. 177 

Tant es honrat e alt lorde de cavaller, que no tant solament abasta que al scuder sia 
mostrat lorde de cavalleria per pensar de cavall ni per servir senyor ni per anar ab ell 
en fet d armes, ni per altres coses semblants, pàg. 211 
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Tant es honrat e alt lorde de cavaller, que no tant solament abasta que al scuder sia 
mostrat lorde de cavalleria per pensar de cavall ni per servir senyor ni per anar ab ell 
en fet d armes, ni per altres coses semblants, pàg. 211 

Tant es honrat e alt lorde de cavaller, que no tant solament abasta que al scuder sia 
mostrat lorde de cavalleria per pensar de cavall ni per servir senyor ni per anar ab ell 
en fet d armes, ni per altres coses semblants, pàg. 211 

Si 1 escuder pren honor per reebre cavalleria, cavalleria reeb desonor en l escuder 
qui no la reeb honrant Déu, pàg. 223 

 

Per + inf. impulsivofinal  
En dimecres creà Deus lo sol e la luna e les esteles per illuminar la mar e la terra, 

pàg. 8 

Deus ha creat a hom lo cavall per cavalcar, e l astor per cassar, el moltó per 
menjar, e la lana per vestir, e lo foch per calfar, e lo bou per arar, e les altres creatures 
ha creades Deus a servir home, pàg. 10 

Deus ha creat a hom lo cavall per cavalcar, e l astor per cassar, el moltó per 
menjar, e la lana per vestir, e lo foch per calfar, e lo bou per arar, e les altres creatures 
ha creades Deus a servir home, pàg. 10 

Deus ha creat a hom lo cavall per cavalcar, e l astor per cassar, el moltó per 
menjar, e la lana per vestir, e lo foch per calfar, e lo bou per arar, e les altres creatures 
ha creades Deus a servir home, pàg. 10 

Deus ha creat a hom lo cavall per cavalcar, e l astor per cassar, el moltó per 
menjar, e la lana per vestir, e lo foch per calfar, e lo bou per arar, e les altres creatures 
ha creades Deus a servir home, pàg. 10 

Deus ha creat a hom lo cavall per cavalcar, e l astor per cassar, el moltó per 
menjar, e la lana per vestir, e lo foch per calfar, e lo bou per arar, e les altres creatures 
ha creades Deus a servir home, pàg. 10 

Deus ha creat a hom lo cavall per cavalcar, e l astor per cassar, el moltó per 
menjar, e la lana per vestir, e lo foch per calfar, e lo bou per arar, e les altres creatures 
ha creades Deus a servir home, pàg. 10 

Aquest Jhesu Christ vench en lo mon per recrear lo mon e per exalsar lumanal 
linatge, pàg. 12 

Aquest Jhesu Christ vench en lo mon per recrear lo mon e per exalsar lumanal 
linatge, pàg. 12 

Sapies quel ters jorn resuscità; e per manifestar la gran misericòrdia de nostro 
Senyor Déu, volch, pàg. 24 

Cascun home resuscitarà per reebre guardó de so que aura fet, pàg. 27 
Venc en aquest mon pendre passió e mort per restaurar lumanal linatge, pàg. 28 

Lo Fill de Déu venc sà entre nos sajús, per donar ver testimoni del celestial Pare, 
pàg. 39 

Es verament aquell cors metex de Jhesu Christ qui per salvar tu, pujà en la crou, 
pàg. 46 
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Matrimoni es, fill, ordonat ajustament corporal e espiritual, per aver fills qui sien 
servidors de nostro Senyor Déu, pàg. 51 

La creu quit representa la sancta passió que Jhesu Christ sostench per salvar son 
poble, pàg. 53 

Fill, si tesputes ab negú per donar honrament de Déu e per exalsar la sancta fe 
catholica, pàg. 61 

Fill, si tesputes ab negú per donar honrament de Déu e per exalsar la sancta fe 
catholica, pàg. 61 

Primerament plora, fill, per honrar e amar Déu, pàg. 69 

Qui combat lome cruel e rebel, per exalsar lome simple, pàg. 69 

Deus t’a feta misericòrdia de ésser humà e de son Fill, lo qual tramès en terra per 
ésser home, pàg. 73 

Significar que ell era Déu e home e que murría per salvar lumanal linatge, pàg. 81 
Nostra dona era en dolor e en tristicia per la mort de son fill Jhesu Christ, adonchs 

per alegrar e consolar nostra dona e aquells qui ab ella eran, aparech lo Fill de Déu, 
pàg. 84 

Treballem en apendre diverses lenguatges per aver doctrina necessària, pàg. 86 
Enaxí com lo lum va devant per demostrar les carreres, pàg. 89 
Quel Fill de Déu per salvar home volch ésser home, pàg. 103 
Jhesu Christ nasch en lo mon per donar lig nova, pàg. 123 
Aquesta art tenen los clergues qui canten en lesgleya per loar Déu, pàg. 133 
Con lo Sant Spirit isque del Fill de Déu, qui per salvar nos s’encarnà e murí, pàg. 

129 
Si tu aprens dret per mantenir los pobres qui no han que donen als avocats, pàg. 137 

Assò fa per saber la natura de la anima racional, pàg. 141 
Mesclen aquelles per tal ques mesclen en lo cors, per vivificar la compleccio qui ha 

mester ajuda, pàg. 143 
Vengren altres religiosos per preycar e per oyr confessions e per mostrar theología e 

per confondre peccats y erros e per pacificar los hòmens, pàg. 153 
Vengren altres religiosos per preycar e per oyr confessions e per mostrar theología e 

per confondre peccats y erros e per pacificar los hòmens, pàg. 153 
Vengren altres religiosos per preycar e per oyr confessions e per mostrar theología e 

per confondre peccats y erros e per pacificar los hòmens, pàg. 153 
Vengren altres religiosos per preycar e per oyr confessions e per mostrar theología e 

per confondre peccats y erros e per pacificar los hòmens, pàg. 153 
Vengren altres religiosos per preycar e per oyr confessions e per mostrar theología e 

per confondre peccats y erros e per pacificar los hòmens, pàg. 153 
Lo Fill de Déu pendre mort en carn humana per salvar son poble e per exalsar Santa 

Esgleya, pàg. 154 
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Lo Fill de Déu pendre mort en carn humana per salvar son poble e per exalsar Santa 
Esgleya, pàg. 154 

Molt sant religiós es, fill, desijós a murir per honrar la passió de Déu, pàg. 155 
Sacrifici de sanc sagrada en cors dome qui mor per honrar Déu, pàg. 156 
Si desiges murir voler per loar ton Déu: e si ara que no pots fugir a la mort no vols 

murir per honrar Déu als infeels quil deshonren, pàg. 169 

Tramès son Fill nostre Senyor Deus Jesucrist en lo mon per restaurar lo poble qui 
era perdut, pàg. 187 

Trametrà missatge Antecrist per destruir lo poble de Crist, pàg. 187 
Hac nom Isach, lo qual volch degollar per fer sacrifici a Déu, a significar lo sacrifici 

que Jesuchrist feu de sí metex a morir per son poble, pàg. 189 
Anava a la cort per ésser adobat a novell cavaller, pàg. 204 
Jo vag a aquella cort per ésser novell cavaller, pàg. 204 

Deus ha elets clergues per mantenir la sancta fe, pàg. 212 
Coratge e sperança contra aquells qui son contraris a cavalleria. E si tu mors per 

mantenir cavalleria, doncs tu has cavalleria, pàg. 217 
Que devallàs la sua anima en infern per deliurar Adam, pàg. 229 

Tot so que1 prevere vest per cantar la missa, ha alcuna significança, pàg. 232 
Son màrtirs con moren per exalçar la sancta fe catholica, pàg. 237 
Vols acustumar ton fill al offici de cavaller per mantenir la honor de cavalleria, pàg. 

239 
No vol devallar de sa alta honor per ésser en blasme de les gents, pàg. 240 

 

Per + inf. de destinació  
Lo Fill de Déu nasch per delir e destruir colpa e peccat, pàg. 17 

Amable fill, tu est nat e vengut en aquest mon per honrar e servir aquell Fill de Déu 
de que yot parle, pàg. 18 

Ell era vengut per salvar e per trer ells del poder del demoni, pàg. 20 
Ell era vengut per salvar e per trer ells del poder del demoni, pàg. 20 
Pus que has a murir, vulles murir per honrar aquell senyor, pàg. 21 

Remembra, fill, quants son los hòmens qui moren per ajustar diners e per aver la 
vana glòria d aquest mon, pàg. 22 

Fos demostrat que a nostro Senyor Deus es agradable l enteniment qui sexalsa per 
saber veritat, pàg. 25 

Qui creuran la sua encarnació e qui ploreran per honrar sos honraments, pàg. 26 
Ab gran professo exircn a nostro Senyor Jhesu Christ per fer honrament con pujà en 

glòria, pàg. 26 



 Ramon Llull, Doctrina Pueril, Libre del Orde de Cavalleria, Art de Confessió 
 

212 

Avem paor de mort e temem murir per mostrar lo Déu qui dona vida perpetual en sa 
glòria divinal, pàg. 30 

Volentat li es donada, per ahirar falsetat, pàg. 31 

Luxúria gita del coratje del home leyaltat e veritat e Déu e l àngel que Deus ha 
donat a hom per guardar; e met en aquell coratge falsetat, pàg. 36 

Amable fill, desija murir per donar vertader testimoni de Déu quit ha creat, pàg. 39 

Fill, los bens d aquest mon no son desirables per ells meteys; ans son per servir Déu, 
pàg. 41 

Adoncs Déu hom demanar aquest sagrament darrer, per significar e demostrar que 
hom ha conservats e tenguts los primers sagraments, pàg. 53 

En totes coses se Déu hom ésser ordonat per reebre la mort, pàg. 53 
Se covénen en home amor e conexensa per amar e conèxer Déu, pàg.  
E molt hom ha sciencia infusa per elevar enteniment, pàg. 56 

Es temor que natura dona; e tembre sostenir treballs e mort per loar e honrar Déu, 
no es temor qui sia dada per obra de Sant Esperit, pàg. 64 

Doncs no tembre que hom muyre per servir Déu, es obra que·l Sant Esperit dona, 
pàg. 64 

On, si tu qui no est rey en est mon pots ésser pus rich que·l rey per menysprear 
aquest mon, ¡quant més, doncs, pots per pobretat d esperit ésser rich en lo Regne de 
Déu!, pàg. 67 

E puys pots plorar per paor de turment infinit e per desijar los celestials bens, pàg. 
69 

Obligats a sostenir treballs per servir e honrar lo Senyor de glòria, pàg. 76 
Majors persecucions que sien per honrar Déu, se covénen ab majors gordons, pàg. 

76 
Los guardons de glòria son eternals: e per assò, per aver la celestial benuyransa, 

foren molt agradables e plasents als apòstols, pàg. 76 
No temes treballs ne mort a sofrir per Déu honrar e servir, pàg. 77 

E donchs, amable fill, sabràs ne volràs ne penseràs sofrir malananses e menys 
preaments per loar lo nom de Déu?, pàg. 77 

Prudència es dessimular per conservar secrets, pàg. 98 
Que sapies e vulles murir per donar glòria e laor de ton Déu?, pàg. 99 

Si Deus fos accidiós, no agra creat lo mon, [...] ne agra presa passió per reembre 
lumanal linatge, pàg. 111 

Que no duptàs a sostenir los trebays que hom ha per apendre lur lenguatge, pàg. 127 
Que agués tanta de devoció que no duptàs a pendre mort per honrar Déu, pàg. 129 

¿per que son temudes morts, per honrar lo Sant Esperit en aquells qui 1 desonren, en 
quant menyspreen la excellent vertut qui es en ell, per so car ix del Fill de Déu, ne per 
donar ten gran honor a Déu, pàg. 129 

Qui dupta a murir per honrar lo Fill de Déu, pàg. 129 
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Una altra manera hi ha de dret, lo qual es atrobat per cessar mayor mal, pàg. 136 
La malícia de les gents a sobrar al mayor mal e per consentir al menor mal, pàg. 136 
On, con hom meresque aver los bens temporals per ésser amador de vertuts, si per 

envejar hom podia aver los bens temporals, seguir sia que per aver vertuts hom no 
degués posseir so que Deus ha sotsmès a serviy dome, pàg. 136 

Lo mon qui es dejús la luna es compost; e assò encerca per provar que lo mon es un 
tan solament, pàg. 140 

E per mortificar aquella qui es massa en sa forsa, pàg. 143 
Muntiplicant o minvant segons ques cove ton menjar o boure, per conservar la 

matèria ques cove a sanitat, e per mortificar la matèria per la qual hom es malaut, pàg. 
144 

Muntiplicant o minvant segons ques cove ton menjar o boure, per conservar la 
matèria ques cove a sanitat, e per mortificar la matèria per la qual hom es malaut, pàg. 
144 

Per menjar e per boure complex hom los budells, pàg. 145 
Per menjar e per boure complex hom los budells, pàg. 145 

ART mecànica es sciencia lucrativa manual per donar sustentacio a vida corporal, 
pàg. 146 

Enaxí com lo comensament de cavalleria fo per mantenir justícia, pàg. 150 

Tant es amable cosa religió, que desemparats son delits, parents, fills, diners, 
possessions, volentat e libertat per aver religió; e no ten solament los hòmens 
desemparen aquestes coses damunt dites, pàg. 153 

Convertir es endressar los errats a via de veritat, per ésser participants ab los 
cathòlics en vida perdurable, pàg. 154 

Sostenir trebays per amor de Déu e per satisfer a tes colpes, pàg. 158 
Los sants de glòria son ten amables a Déu, que per muntiplicar lur glòria, son exoits 

aquells qui en est mon los preguen els honren, pàg. 159 

Si has trebays per servir Déu o per tes culpes, pàg. 159 

On, per mortificar ta sensual natura que·t veda plorar, imagina que ton, pàg. 160 
Cove que hom manuch e beva e dorma e vetle e alèn, per atrempar la concordansa e 

la contrarietat dels elements, pàg. 164 
Murir a mort desirable per honrar Déu, pàg. 170 

Segur sies, fill, que segons lo temps en que som, més es hom fet a murir per honrar 
Déu, que per viure e honrar Déu, pàg. 170 

Segur sies, fill, que segons lo temps en que som, més es hom fet a murir per honrar 
Déu, que per viure e honrar Déu, pàg. 170 

Hom no es creat per donar laor de si metex, pàg. 171 
Car un moviment es per veer, altre per oir, altre per odorar, altre per gustar, altre 

per palpar: e assò son cinc moviments, pàg. 181 
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Car un moviment es per veer, altre per oir, altre per odorar, altre per gustar, altre 
per palpar: e assò son cinc moviments, pàg. 181 

Car un moviment es per veer, altre per oir, altre per odorar, altre per gustar, altre 
per palpar: e assò son cinc moviments, pàg. 181 

Car un moviment es per veer, altre per oir, altre per odorar, altre per gustar, altre 
per palpar: e assò son cinc moviments, pàg. 181 

Car un moviment es per veer, altre per oir, altre per odorar, altre per gustar, altre 
per palpar: e assò son cinc moviments, pàg. 181 

La humanitat de Jesuchrist fo en la creu per reembre lo humanal linatge, pàg. 189 
Aquest libre sia fet per retornar la devoció, pàg. 207 
Si los clergues han maestre e doctrina, e estan en scoles per ésser bons, pàg. 211 

Offici de cavaller es aver castell e cavall per guardar los camins e per deffendre 
lauradors, pàg. 218 

Offici de cavaller es aver castell e cavall per guardar los camins e per deffendre 
lauradors, pàg. 218 

Offici de cavaller es aver viles e ciutats per tenir dretura a les gents, e per congregar 
e ajustar fusters.., pàg. 218 

Offici de cavaller es aver viles e ciutats per tenir dretura a les gents, e per congregar 
e ajustar fusters.., pàg. 218 

Si los cavallers per mantenir lur offici son tan bé logats, pàg. 219 
Enaxi com destral es feta per destruyr los arbres, enaxi cavaller ha son offici per 

destruir los mals hòmens, pàg. 219 
Enaxi com destral es feta per destruyr los arbres, enaxi cavaller ha son offici per 

destruir los mals hòmens, pàg. 219 
Es home qui mor per honrar e deffendre son senyor?, pàg. 220 
Seria ver que cavallers volguessen honrar cavalleria per mantenir luxúria. E si 

justicia e luxúria son contraris, e cavalleria es per mantenir justicia, donchs cavaller 
luxuriós e cavalleria son contraris, pàg. 221 

Seria ver que cavallers volguessen honrar cavalleria per mantenir luxúria. E si 
justicia e luxúria son contraris, e cavalleria es per mantenir justicia, donchs cavaller 
luxuriós e cavalleria son contraris, pàg. 221 

Aquella qui començà per justicia e per mantenir los hòmens humils contra los 
ergulloses injusts, pàg. 222 

Si l escuder pren honor per reebre cavalleria, cavalleria reeb desonor en l escuder 
qui no la reeb honrant Déu, pàg. 223 

Si volia cavalleria per ésser rich o per senyorejar, o per ésser honrat sens que no 
fassa honor a cavalleria, pàg. 226 

Si volia cavalleria per ésser rich o per senyorejar, o per ésser honrat sens que no 
fassa honor a cavalleria, pàg. 226 

Si volia cavalleria per ésser rich o per senyorejar, o per ésser honrat sens que no 
fassa honor a cavalleria, pàg. 226 
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Lança es donada a cavaller per significar veritat, pàg. 232 

Calces de ferre son donades a cavaller per tenir segurs sos peus e ses cames, a 
significar que cavaller Déu tenir segurs los camins ab ferre, pàg. 233 

Escut es donat a cavaller per significar offici de cavaller, pàg. 234 
Dona significança al cavaller dels grans treballs los quals li cove a sofferre per 

honrar lorde de cavalleria, pàg.  
Donat a cavaller, per ésser lohat de los ardiments que fa, pàg.  
Lo gran càrrech que·l noble coratge de cavaller sosté per honrar cavalleria, pàg. 

235 
Con los cavallers sien per encalçar e destruir los mals, pàg. 239 
Cavaller sia dit cavaller per combatre vicis ab forsa de coratge, pàg. 240 

Déu quim ha donat mon enteniment per ell entendre més que res, car es lo object 
sobirà de mon enteniment, e segonament per entendre les creatures ab les quals nagués 
major conexensa, pàg. 406 

Déu quim ha donat mon enteniment per ell entendre més que res, car es lo object 
sobirà de mon enteniment, e segonament per entendre les creatures ab les quals nagués 
major conexensa, pàg. 406 

Me ha fet ésser tant ociós e pererós en fer bé ab totes mes potencies e diligent al mal, 
per cogitar, entendre e obrar, pàg. 410 

 

Infinitiu d’acció no feta  

Molt hom ha, fill, sciencia per apendre; mas la sciencia quel Sant Esperit dona, 
aquella es infusa sciencia, Doctrina Pueril, 61, pàg. (no apresa)  

 

Ço (acò) per que relatiu  
Car aquell quis perjura aseient, fa deus d assò per que ment, pàg. 11 

On, si tu no·l ames ne·l serveys, faràs contra so per que est vengut en lo mon, pàg. 18 

Sapies, fill, que aquells amen més so per que juren mintent, que no fan Déu, pàg. 31 

Amable fill, so que Deus fa ne té a vida e so per que Deus sencarnà, no vulles tu 
destroyr ne auciure, pàg. 36 

Sapies, fill, que testimoni es representar a jutge so per que dona mèrit e pena, pàg. 
38 

So per que Deus vol que hom fassa penitencia, es per so que hom se confiy en la 
gran misericòrdia de nostro Senyor Déu, pàg. 49 

Hom envejós desija so que no ha, e no fa so per que ho aya sens dan de son proysme, 
pàg. 115 

Con sia obedient a Déu e com fassa so per que venga a la fi per que es creat, pàg. 
120 
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Que poguessen aver declaradament conexensa de Déu ne de ses obres ne de so per 
que hom va a Déu, pàg. 135 

So per que lo foch e los altres elements se componen en lo quart comensament, pàg. 
138 

Qui fa son fill burguès, fa contra so per que es fet, pàg. 148 
Oració es en tres maneres: la primera es con la anima remembra e entén e ama Déu 

e so per que adora Déu, pàg. 157 
No volem murir per so que Deus sia per hom honrat, ni fem so per que som, pàg. 170 

E car en lo temps en que som no fem so per que som fets, pàg. 170 
So ques donen glòria e bon saber de so qui no es durable ne assò per que hom es 

creat, pàg. 171 
Per assò obri tos ulls e veges de quals infants vouràs més sans e bells, o de fills de 

richs hòmens o de fills de hòmens pobres: e sabs assò per que esdevé?, pàg.177 

Menysprear la custuma e la usança de so per que cavaller es pus aparellat a usar de 
son offici, pàg. 215 

Fa injuria a cavalleria e a 1 escuder: e de assò per que ell deuria ésser desfet, vol 
fer so qui no cove ésser, pàg. 230 

 

Perquè substantiu  
Ventura vé per natura a les vegades, axí com sis dits en la mà, e néxer home contret, 

e les altres coses semblants a aquestes; e a ventura atroben los hòmens alcunes coses 
que no cuyden trobar, e a ventura han so que desigen, sens que no·n fan lo perquè, pàg. 
187 

 
Per què relatiu. A.N. 

La final rahó per que est creat e recreat, es justicia, pàg. 71 
Quis confia en lo poder de final rahó per que est creat e recreat en ses cuytes, pàg. 

71 
Adoncs s ix hom de la rahó per que Deus ha creat home, pàg. 119 

Moltes maneres son per que cavaller pot e Déu usar de offici de cavalleria, pàg. 222 

On, aquest es lo vici per que hom mils pot veser senyals en home de dampnacio, pàg. 
241 

No, si forsa dumilitat te fa remembrar la rahó per que est cavaller, pàg. 241 
Son regles ab que hom pot conservar sí metex en la entencio per que hom es creat, 

pàg. 391 
Es fora de la entencio principal per que hom es creat, pàg. 391 

Lo remey per que lo peccador pot exir de peccat mortal, es contriccio, pàg. 392 
Lo sobject de les dites colors e figures, ab la entencio per que es, engendra hom 

vertut, pàg. 392 
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E con lama contra la final e principal entencio per que es, engendra vici e peccat, 
pàg. 393 

X. qüestions: si es la cosa, per la possibilitat; que es, per la quidditat; de que es, per 
la materialitat; per que es, per la formalitat o causalitat, pàg. 396 

Atrobar la causa e la fi e la entencio per que ha fet lo mal, pàg. 396 

 

Per què relatiu A.O. 
E per emblar turmenta hom los hòmens, per que reten les coses emblades, pàg. 38 
Sapieslo acostumar a usar de rahó e de enteniment en so que pusques, per que sie 

amador de be, pàg. 239 
Has pus greument peccat en lo pus sant loc e de major escàndil que en altre: per 

que, te’n cove aver major contriccio, pàg. 400 
No hi avia aquella paciència que aver hi deguera; enans bé·m desplaía de oir 

aquelles: per que en dic ma culpa, pàg. 404 
Remembrava alcuns vils plaers e deshonests: per que en dic ma culpa, pàg. 404 
Retia a Déu aquelles gràcies e laors que deguera: per que·n dic ma culpa, pàg. 404 
Contraris a puritat e castetat: per que·n dic ma gran culpa, pàg. 405 
Moltes falsies e traïcions e engans: per que·n dic ma culpa, pàg. 405 
Contra mi metex e contra mon proixme: per que·n dic ma culpa, pàg. 405 
Contrastant a les sobiranes moltes de vegades los bons objects que objectaven, 

tornant los e gitant los a contraris fins e entencions, amant e desamant aquelles: per 
que·n dic ma culpa, pàg. 406 

Comprant e venent e delitant mon cors injuriosament e viciosa: per que en dic ma 
culpa, pàg. 407 

Son estat consent per manera de consell, de favor o de ajuda: per que·n dic ma 
culpa, pàg. 407 

B diverses persones e en diversos locs: per que·n dic ma culpa, pàg. 407 
Sots semblansa de veritat: per que·n dic ma culpa, pàg. 408 
Men fan testimoni los Sants Evangelistes; per que·m crec en partida ésser colpable 

de la dampnacio d aquells infeels: per que·n dic ma culpa, pàg. 408 
Men fan testimoni los Sants Evangelistes; per que·m crec en partida ésser colpable 

de la dampnacio d aquells infeels: per que·n dic ma culpa, pàg. 408 
Per assò son estat al .x. manament colpable: per que·n dic ma culpa, pàg. 408 
A esguart de practicar e servar aquells, en aital e aital: per que us prec, pare, quem 

illuminets, pàg. 409 
Son estat sirvent e obedient a glotonía, menjant e bevent més que nos cove: per que·n 

dic ma culpa, pàg. 409 
No les poría remembrar li son estat obedient: per que·n dic ma culpa, pàg. 410 
Fer bé a mon proixme, e plaer del mal daquell: per que·n dic ma culpa, pàg. 410 
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Lunyat me ha moltes vegades lo peccat de ira a Déu, vertuts, e mi metex e mon 
proixme, con a aital peccat era obedient; per que no havia conexensa de negun bé, pàg. 
410 

Era torbat a les vegades per no res e per coses qui poc valien: per que·n dic ma 
culpa, pàg. 410 

Per què interrogatiu directe  
Sabs per que tu, fill, no pots entendre e est obligat a creure so que no pots entendre 

de la Santa Trinitat?, pàg. 7 

¿E saps per que·t parle enaxí suptilment?, pàg. 8 

E sabs perquè?, pàg. 14 

¿Sabs per que tu no vols murir per Jhesu Christ?, pàg. 21 
Ne per que los cavallers d aquest mon moren en la batalla per lur senyor?, pàg. 21 
Ne per que es duptada la mort, qui es porta de vida on son los sants de glòria?, pàg. 

21 
E sabs per que?, pàg. 23 

¿per qual rahó doncs, fill, est desirable, ne per què per son fill pert nuyl hom la 
glòria de Déu?, pàg. 28 

¿Sabs, fill, per que Deus donà als jueus la lig?, pàg. 30 

¿Saps, fill, per que son molts hòmens en aquest temps en que som, qui fan deus de 
ydoles?, pàg. 30 

E saps per que nosaltres qui creem lo Déu de glòria nois anam preycar e mostrar lo 
Déu de tot lo mon?, pàg. 30 

Sabs, fill, per que hom mentider fa molts sagraments?, pàg. 31 

¿Saps per que Deus mana que tu no fasses fornicació?, pàg. 36 

¿Saps, fill, per que Deus, qui es compliment de tots bens, ha fet manament que no 
age hom enveja dels bens de son proysme?, pàg. 41 

Si dels bens que tu has no fas tant de be com puríes, i per que est envejós dels bens 
que no has, ne per que enveja te fa més amar lo tresor de ton proysme, qui no es a tu 
tant semblant com es ton proysme?, pàg. 42 

Si dels bens que tu has no fas tant de be com puríes, i per que est envejós dels bens 
que no has, ne per que enveja te fa més amar lo tresor de ton proysme, qui no es a tu 
tant semblant com es ton proysme?, pàg. 42 

Sabs per que Deus vol que tu creegues que lo cors de Jhesu Christ es sots la hòstia 
sagrada e que sia enaxí com Deus te mana creure?, pàg. 47 

E sabs per que tenen aquest consell?, pàg. 59 

¿Sabs, fill, per que Deus ta donada conexensa de sí meteix?, pàg. 62 
E sabs per que?, pàg. 62 

Sabs, fill, la mort per que es temable?, pàg. 66 
E sabs per que?, pàg. 68 
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E sabs per que?, pàg. 71 

Sabs per que Deus vol ésser ton pare si has paciència?, pàg. 75 
E sabs per que?, pàg. 93 
Per que la maleeys con justament te ponex? E saps, fill, en qual temps maleeys Déu 

en sa justicia?, pàg. 97 

Sabs, fill, per que es donat jutge als hòmens qui pledegen?, pàg. 97 
E saps per que?, pàg. 98 
E saps per que?, pàg. 102 
E saps per que?, pàg. 103 
E sabs per que est vensut per glotonía?, pàg. 107 
E saps per que trempansa, abstinència, continencia, prudència not ajuden?, pàg. 107 
E sabs per que?, pàg. 107 
E saps per que·t man assò imaginar sobtosament?, pàg. 108 
E saps per que?, pàg. 107 
E sabs per que?, pàg. 110 

Saps, fill, per que null hom no merex glòria per vertuós que sia?, pàg. 118 
E saps per que?, pàg. 118 

E saps per que?, pàg. 119 

¿Saps, fill, per que la lig nova es compliment de la vella lig?, pàg. 124 

¿e per que son duptats trebays ne per que son temudes morts, pàg. 129 

¿Per que son duptades riquees a jaquir, ne benuyranses 'ne muller ne fills ne encare 
regnats?, pàg. 129 

E sabs per que?, pàg. 131 
E saps per que?, pàg. 137 
E saps per que?, pàg. 145 
E saps per que?, pàg. 145 

¿E saps per que?, pàg. 148 

¿E saps per que?, pàg. 148 

¿E sabs per que?, pàg. 149 

¿E sabs per que?, pàg. 150 

¿E sabs per que?, pàg. 153 
E sabs per que?, pàg. 153 

¿Sabs per que tenujes de larc offici e lonc sermó?, pàg. 160 
E sabs per que?, pàg. 160 

¿E sabs per que?, pàg. 160 

¿E sabs per que?, pàg. 163 
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E sabs per que?, pàg. 163 
E saps per que?, pàg. 166 
E sabs per que?, pàg. 167 
E sabs per que?, pàg. 167 

¿E sabs per que?, pàg. 168 
No sabs qual hora te vendrà, ne on vé, ne per que, ne a qual mort morràs, pàg. 168 
E sabs per que?, pàg. 169 
So a que hom no pot escapar per que es temable?, pàg. 169 
Per que es pus temable que la mort de la anima qui tots temps dura?, pàg. 169 

¿Per que tems murir per ton Déu, ne per que no tems murir a mort per la qual no 
ages grat de Déu?, pàg. 170 

¿Per que tems murir per ton Déu, ne per que no tems murir a mort per la qual no 
ages grat de Déu?, pàg. 170 

E sabs per que?, pàg. 170 
E sabs per que?, pàg. 172 
E sabs per que?, pàg. 172 
E sabs per que?, pàg. 173 
E sabs per que?, pàg. 173 
E sabs assò per que esdevé?, pàg. 177 
E sabs per que?, pàg. 177 
E sabs per que?, pàg. 178 

¿E sabs per que?, pàg. 179 
E sabs per que?, pàg. 181 
E sabs per que?, pàg. 181 
E sabs per que?, pàg. 182 
E sabs per que?, pàg. 184 
E sabs per que?, pàg. 184 
E sabs per que?, pàg. 184 

¿e sabs per que?, pàg. 184 
E sabs per que?, pàg. 185 
E sabs per que?, pàg. 192 

¿e sabs per que?, pàg. 193 
E sabs per que?, pàg. 193 
E sabs per que?, pàg. 197 

—Bell amich, qual es vostre coratge, ni hon anats, ni per que sots assí vengut?, pàg. 
205 
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Si lo teu mal te dona major treball que lo meu, per que scuses ni mantens cavaller 
enemich de la honor de cavalleria, ni per que blasmes los hòmens qui no son cavallers, 
dels falliments que fan?, pàg. 219 

Si lo teu mal te dona major treball que lo meu, per que scuses ni mantens cavaller 
enemich de la honor de cavalleria, ni per que blasmes los hòmens qui no son cavallers, 
dels falliments que fan?, pàg. 219 

Ni senyor qui no destruu son trahidor, qual cosí destruirà, ni per que es senyor, ni 
home, ni nulla re?, pàg. 220 

Per que demana orde?, pàg. 224 
Per que desfà son orde?, pàg. 224 
Per que vols ésser en l orde de cavalleria?, pàg. 224 
Per que no est noble e forts de coratge, per tal que no sies sotsmès a vils obres...?, 

pàg. 241 
Per que no es cavaller?, pàg. 241 
E sabs per qué?, pàg. 400 

 

Per què interrogatiu indirecte  

Los hòmens richs qui no fan fer a lurs fills alcuna cosa e nodrexen los a ocietat, 
aquells no fan perquè lurs fills sapien membrar ne entendre ne voler, pàg. 178 

 

Per què causal  
No n’hem trobat cap 

 
Per què final  

On, al comensament Déu hom mostrar a son fill les coses qui son generals en lo 
mon, perquè sapia devallar a les specials; e fassa hom confíger a son fill; pàg. 3 

Los dampnats infernats tots temps envejaran la celestial glòria dels benuyrats de 
glòria, e no feran per que agen glòria, pàg. 116 

Los dampnats infernats tots temps envejaran la celestial glòria dels benuyrats de 
glòria, e no feran per que agen glòria, pàg. 116 

Seran aquells qui entendran en aytal glòria e feran per que los infeels isquen de 
error, pàg. 199 

E si al cavaller ha donat lo cor per que sia cambra hon stia la nobilitat de son 
coratge, pàg. 218 

 

Per qual interrogatiu  
¿per qual rahó doncs, fill, est desirable, ne per què per son fill pert nuyl hom la 

glòria de Déu?, pàg. 28 
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1274-1301 Obras de Ramon Llull. Texto original publicado con notas, 
variantes, ilustraciones y estudios biográficos y bibliográficos por 

Jerónimo Roselló, de la Real Academia de la Historia. Editor, B. 
Alonso, 3 Palma MDCCCLXXXVI. Conté les següents obres: 

 
 
1274-1276 LIBRE DEL GENTIL E LOS TRES SAVIS pàgs. 1-305  
1274-1276 LIBRE DE LA PRIMERA E SEGONA INTENCIO pàgs. 309-380 
1301 LIBRE DE MIL PROVERBIS pàgs. 383-489 

Modernitzem l’ortografia de les sibilants 
 

 
Ocurrències valorades en aquest text: 

per a  0 per a que 0 per + S.N. + a + inf 7  

per + inf. causal 27 per + inf. final 21 per + inf. de dest. 99 per + inf.d’immediatesa 0

per tal com 0 per ço com  0 per ço car 12 per tal car 0

per ço 675 per raó de 4 per qui 2 ço per que relatiu 114

per què relatiu A.nom. 73 per què relatiu A.orac. 7 per què interrog. dir. 38 per què interrog. indir. 1

perquè causal 2 perquè final 3 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 118

Per tal que 45 per ço que  40 per tant 0  

per tostemps 5 per null temps 0 Si per aventura o per altres valors 951

 

Per + SN + a + infinitiu 
Ço que ell li hauia contradit era per mils a enquerre veritat, pàg. 70 
Qui ns trasca de aquesta captiuitat en que som, per ell a amar, e a honrar, e a 

seruir, pàg. 84 

E per açò proua s que Messies deu venir per nosaltres a deliurar, pàg. 96 
Lo fil de Déu ha presa natura humana, e es mort per ell a rehembre del poder del 

diable, pàg. 174 
Que aquell cors fo donat per tu a rehembre [redimir], pàg. 191 
Qui vol esser tan honrat, que per si a seruir no sien temuts nuyls turments?, pàg. 295 

E en aquella lig vuyl esser, e per aquella a honrar e a maniffestar, pàg. 300 

 

Per + infinitiu causal 
E cor per esser infern se seguesca ço qui damunt es dit en molt gran conueniencia; e 

per no esser infern hi fos la inconueniencia damuntdita, pàg. 123 
Fe e esperança pogren esser majors si en Déu hagues quaternitat de persones, o que 

en Déu hagues pluralitat de persones infinides, que no son per esser trinitat de persones 
en Déu tan solament, pàg. 151 
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E si tu podies enjenrrar vn poder infinit qui jutjas tots los homens, encare series mils 

Déus per enjenrrar aytal poder, que per crear creatura, pàg. 223 

E si tu podies enjenrrar vn poder infinit qui jutjas tots los homens, encare series mils 
Déus per enjenrrar aytal poder, que per crear creatura, pàg. 223 

Déu creares creatura, quant mes coue que en Déu haja qui sia Déu per enjenrrar 
poder infinit, qui es mes que crear creatura, pàg. 223 

Cor si tu, per crear creatura, eres transsubstanciat en esser diuinal, quant mes 
creatura, per esser vnida ab poder infinit, pot esser e deu esser jutje de totes creatures, 
pàg. 223 

Cor si tu, per crear creatura, eres transsubstanciat en esser diuinal, quant mes 
creatura, per esser vnida ab poder infinit, pot esser e deu esser jutje de totes creatures, 
pàg. 224 

Que tu no haguesses major guasardo per donar tu mateix a Déu, que per donar vn 
diner, ni no haguesses major pena per auciure vn home, que per fer vn peccat venial; e 
açò es impossibil, pàg.225 

Que tu no haguesses major guasardo per donar tu mateix a Déu, que per donar vn 
diner, ni no haguesses major pena per auciure vn home, que per fer vn peccat venial; e 
açò es impossibil, pàg.225 

Que tu no haguesses major guasardo per donar tu mateix a Déu, que per donar vn 
diner, ni no haguesses major pena per auciure vn home, que per fer vn peccat venial; e 
açò es impossibil, pàg.225 

Que tu no haguesses major guasardo per donar tu mateix a Déu, que per donar vn 
diner, ni no haguesses major pena per auciure vn home, que per fer vn peccat venial; e 
açò es impossibil, pàg.225 

A la qual heretgia son venguts per ohir logica e natures, pàg. 289 
No es lo merit ni la gloria que hom ha per entendre, pàg. 313 
Necessitat de menjar e de beure es, fill, per sostenir vida, e glotonia es per massa 

menjar e beure, pàg. 335 

Destrohir la fredor qui es en la secor, per esser contraria al foch en la segona 
intencio de la aygua, pàg. 366 

Vn merit has per creure coses corporals, altre per creure coses espirituals, pàg. 418 

Si has peccat per veser e parlar, satisfe ab plorar, pàg. 434 
Dona ço que per donar multiplica, pàg. 455 

Molt mils ta volentat viu per caritat, que ton cors per menjar, pàg. 464 

Hom accidios per hauer be no vol trebaylar, pàg. 475 

Pus rich pots esser per donar que per pendre, pàg. 483 

 

Per + inf. final  
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Ana en auant, de loc en loc, e de fontana en fontana, e de prat en ribatge, per 
temptar e assajar si per nuyla cosa plasent que vehes ne ohis poria de si gitar lo 
pensament en que era, pàg. 6 

Menjaua dels fruyts dels arbres per assajar si l odorament de les flors, e la sabor 
dels fruyts, li donarien alcun remey, pàg. 6 

La sanch preciosa que Jhesuchrist escampa per recrear lo mon, pàg. 169 

On si Déus es home per recrear lo mon, pàg. 174 
Déuayla en infern per trer Adam, e ls prophetes, pàg. 201 
Ha jutjat aquell home a passio e a mort, per complir en aquell home lo gran seruici 

que Déus vol hauer, pàg. 205 

Jhesuchrist deuayla en infern per deliurar Adam, pàg. 208 
L anima de Christ deuayla en infern per appeylar a perdurable gloria los sancts qui 

en infern eren, pàg. 212 

Christ deuayla en infern per trer los sancts, e lo cors de Christ fo mort per recrear 
aquells, pàg. 213 

Christ deuayla en infern per trer los sancts, e lo cors de Christ fo mort per recrear 
aquells, pàg. 213 

Mori per saluar lo huma linyatge, pàg. 215 

Dementre que l sarrahi guardaua en los arbres per triar les flors que hauia mester a 
prouar vn Déus esser, pàg. 233 

E açò fara per demostrar sa justicia, pàg. 267 

On tot ço que fan en aquest mon a demostrar lur granea e lur justícia, és fer a 
signifficança d aquest article en què nós, qui som sarrahins, crehem. E per açò Déus, 
per demostrar sa gran justícia, pesarà los béns e ls mals, a demostrar que sa justícia es 
tan gran, pàg. 273 (1) 

No volen lexar lurs riquees, ne lurs bens, ne lurs terres, ne lurs parents per trer de 
error aquells que hi son, pàg. 303 

Encarna se, fill, nostre senyor Déus per recrear home, pàg. 321 

Si prens muyler per esser honrat, ab ta muyler no sies trop priuat, pàg. 397 

Qui dona per esser lohat ven larguesa, pàg. 456 

 

Per + inf. de dest. 
Per açò cogita de estar en aquell ermitatge per veher e odorar les flors, e per la 

beylea, pàg. 5 
Tots tres se acordaren que se anassen deportant per recrear la anima qui era 

trebaylada del estudi en que hauien estat, pàg. 8 
Per tal que l mesessen en conexença de Déu e de ses virtuts, e en esperança de 

resurreccio, per alegrar son coratge e per metre lo en via de salut, pàg. 14 
                                                 
(1) És força interessant aquest fragment, en el qual apareix una causa eficient seguida d’una causa 

impulsivofinal, a la vora de dos infinitius, també de valor final, introduïts per la preposició «a». 
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La sauiesa sia occasionada a esser sauiesa per eleccio de be, e per esquiuar mal, o 

per elegir major be, pàg. 33 
E cor lur contrari accidentalment se couenga ab esser, per fer couenir prudencia e 

humilitat ab no esser, pàg. 55 
Se coue ab la perfecta justicia de Déu per punir peccat, pàg. 73 
E ab la sauiesa perfecta de Déu per signifficar be de gracia, pàg. 73 
La qual la ha creada per guasardonar hom per humilitat, e per punir hom per 

superbia, pàg. 79 
La qual la ha creada per guasardonar hom per humilitat, e per punir hom per 

superbia, pàg. 79 
Entenen a prouar que l mon sia eternal, es per donar honor a la primera causa, pàg. 

81 
Haja fets manaments quals coses deja hom fer per honrar e obehir Déu, e per hauer 

benauirança, pàg. 84 
Haja fets manaments quals coses deja hom fer per honrar e obehir Déu, e per hauer 

benauirança, pàg. 84 
Coue de necessitat que Déus trameta Messies per deliurar nosaltres de la seruitut, 

pàg. 93 
Que Déus, per sa gran bonea, trameta Messies per deliurar nosaltres de la captiuitat 

en que som, pàg. 94 
Es signifficat que Messies es esdeuenidor per nostra deliurança, e per complir nostra 

esperança, pàg.96 

Haja ordenat que Messies sia trames per deliurar lo poble de Israel, pàg. 98 

¿E per exir de ma error entraria a esser serf per peccat, pàg. 99 
Aquella couenga esser molt gran per hauer conexença de la molt perfecta e gran 

sauiesa de Déu, pàg. 106 
Home principalment es creat per conexer e amar Déu, e segondariament es creat per 

gloriejar en Déu, pàg. 138 
Ha sostenguda mort  per home, e per recrear home, pàg. 173 
Que Déus faça esser creatura vna cosa ab si mateix, e que per recrear e exalçar 

creatura vuyla que aquella creatura, pàg. 173 
E es mort aquell home per justicia e per pacifficar lo huma linyatge ab la ira de Déu, 

pàg. 174 
Es mort aquell home per saluar lo poble de Déu, pàg. 174 
Sostenguda mort per saluar home, pàg. 175 

E cor, per guasanyar  merit, moltes vegades en lo jorn, e per mortifficar gola, Déus 
vuyla que en hom haja gran força, pàg. 188 

E cor, per guasanyar  merit, moltes vegades en lo jorn, e per mortifficar gola, Déus 
vuyla que en hom haja gran força, pàg. 188 
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Volch pendre natura humana per amor de saluar hom;  e que hom, per honrar Déu, 
e per amar ço que a Déu es agradable, mortifficas gola, pàg. 188 

Volch pendre natura humana per amor de saluar hom;  e que hom, per honrar Déu, 
e per amar ço que a Déu es agradable, mortifficas gola, pàg. 188 

Habit de caritat, amant sciencia, que per entendre obra miraculosa en creatures tan 
solament, pàg. 197 

Con es esser Déu e home, e aquell home morir per saluar home, pàg. 204 
Ha volgut jutjar aquell home a mort per saluar tot home, pàg. 205 
Aquell home no era mort per saluar home, pàg. 205 
Aquell home es mort per saluar mi, pàg. 206 
No fos mort per saluar home, pàg. 207 
La qual generacio se corromp per ohir e entendre, pàg. 207 
La humana natura de Christ, la qual fos humiliada a mort, per restaurar ço que 

home hauia perdut per erguyl, pàg. 211 
Appeylaua les animes de Adam, Abraham, e dels alres prophetes e sancts, per pujar 

als cels  d on eren cahuts los demonis per superbia, pàg. 212 
Que lo desig dels prophetes fos per esser exalçada la natura humana en la vnio de 

Déu, e per esser recreada del peccat original, pàg. 212 
Que lo desig dels prophetes fos per esser exalçada la natura humana en la vnio de 

Déu, e per esser recreada del peccat original, pàg. 212 
Han esperança que recobren lo cors per retornar la humanitat, pàg. 215 
Mostrant la creu on pres passio e mort, e mostrant ses nafres que pres per saluar son 

poble, pàg. 228 
Ha donada a home memoria per membrar, e enteniment per entendre, e volentat per 

amar Déu e ses obres, pàg. 229 
Ha donada a home memoria per membrar, e enteniment per entendre, e volentat per 

amar Déu e ses obres, pàg. 229 
Ha donada a home memoria per membrar, e enteniment per entendre, e volentat per 

amar Déu e ses obres, pàg. 229 
Fara concordança en los peccadors de vn peccat ab altre, per multiplicar lur pena, 

pàg. 271 

Per palpar e tocar e sentir ha hom benanança e paser en aquest mon, pàg. 286 
Home fos per hauer gloria en les coses damuntdites, pàg. 287 

Hom es feyt principalment per conexer e amar Déu, pàg. 288 
Materia que ns disputem entre nos, per veher, segons força de rahó e natura de 

enteniment, qual Déu esser la lig que tu triaras, pàg. 300 
Tan gran feruor en donar lausor de Déu, e diu que per lausar Déu no duptara a 

sostenir nuyl trebayl, pàg. 301 
Animats de fort coratge a sostenir tots trebayls, per exalçar sa honor, pàg. 303 
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Demanen qual lig lur es semblant que l gentil haja triada per esser agradable a Déu, 

pàg. 305 
Meylor cosa es intencio en conexer e amar Déu, que en hauer gloria per conexer e 

amar Déu, pàg. 312 
Enaxi con los corses celestials, qui son creats per donar influencia als terrenals 

corses, pàg. 319 
Aquella intencio que Déus hac en pendre carn humana per recrear home, pàg. 321 

Déus que poder ne donas major poder en home, per amar e entendre la encarnacio, 
pàg. 321 

Esperança li ajuda per cogitar guasardo, e justicia li ajuda  a sostenir passio per 
conseruar sanitat, pàg. 334 

Altres son auars per enriquir sos infants, pàg. 340 
Superbia es esdeuenguda en home accidentalment per contrastar a home en 

humilitat, pàg. 341 
Enaxi con es menjar e beure per sostentar vida corporal, enaxi es oracio per sostenir 

en la anima, pàg. 349 
Enaxi con es menjar e beure per sostentar vida corporal, enaxi es oracio per sostenir 

en la anima, pàg. 349 
Lo demoni se esforça que hom ame theologia per esser prelat, o maestre, o rich, pàg. 

358 
Via  de martiri per honrar Déu, pàg. 359 
Honrament no es desijador mas per esser honrat lo offici que li es comanat a honrar 

Déu, pàg. 365 

Déu esser sots apostoli o prelat, per ordonar lo poble qui ls es comanat, pàg. 369 
Es assignada prehicacio e confessio,  per esser vida actiua e justicia en poble, pàg. 

369 
Mantenir e amplifficar  la sancta fe catholica, e es per sacriffici a Déu, e per 

destrohir heretgies e errors, e es per ohir confessio, e per certifficar los hòmens dels 
duptes que han de la fe, pàg. 371 

Mantenir e amplifficar  la sancta fe catholica, e es per sacriffici a Déu, e per 
destrohir heretgies e errors, e es per ohir confessio, e per certifficar los hòmens dels 
duptes que han de la fe, pàg. 371 

Mantenir e amplifficar  la sancta fe catholica, e es per sacriffici a Déu, e per 
destrohir heretgies e errors, e es per ohir confessio, e per certifficar los hòmens dels 
duptes que han de la fe, pàg. 371 

Es per donar conseyl, e per pacifficar los hòmens qui son en trebayl, pàg. 371 

Es per donar conseyl, e per pacifficar los hòmens qui son en trebayl, pàg. 371 

Con l hom sia creat per conexer e amar e membrar e honrar e seruir Déu, pàg. 383 

Qui ven veritat per mentir, ven Déu, pàg. 424 

No desijes hauer sanctetat per hauer honrament, pàg. 437 
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Major deuocio pots hauer per contemplar que per paraules, pàg. 444 

Dona per caritat e per pietat, e no per esser lohat, pàg. 456 

Les carreres de luxuria son per veher e per ausir, lo hostal es imaginacio, lo seu lit 
es volentat, pàg. 470 

Les carreres de luxuria son per veher e per ausir, lo hostal es imaginacio, lo seu lit 
es volentat, pàg. 470 

 

Ço (acò) per que relatiu 
Aquest arbre ha dues condicions, ensre les altres. La primera es que les virtuts de 

Déu no sien concordants ab los vicis; la segona es que tot ço perque les virtuts de Déu 
sien mils signifficades al huma enteniment per los vicis, pàg. 9 

E açò perque amor e perfeccio se couenen en l esser on ha priuacio, ço es, no esser 
e deffayliment, es per la influencia, ço es, per la abondança de Déu qui s coue ab esser 
e perfeccio sens no esser e deffayliment, pàg. 23 

On con son poder sia major que l poder de natura, si no feya ço perque son poder 
fos vist major que ceyl de natura, seria contrari a son poder mateix, sa amor, e sa 
perfeccio, e sa bonea, e sa sauiesa, e les altres flors dels arbres e açò es inconvenient, 
pàg. 25 

Cor si Déus res no era, seguir sia que ço per que virtut e vici menys se 
descouenguessen , pàg. 30 

Seguir sia que virtut no n fos tant amadora, ne vici tant ahirable. On con ço per que 
virtut sia pus amada e vici pus desamat se couenga ab esser, pàg. 30 

Es feta signifficança de resurreccio. Si de ço per que les virtuts de Déu se couenen 
mils contra los vic, pàg. 38 

Necessitat es feyta signifficança necessaria en ço per que mes es signifficada 
concordança entre les virtuts de Déu, pàg. 39 

On si Déus no fahia ço per que sa perfeccio fos pus demostrable, seria contrari a sa 
perfeccio matexa, pàg. 42 

Necessitat se segueix que sia açò per que fe e esperança mils se couenen ab esser, 
pàg. 44 

Es maniffestat que de necessitat se coue que sia en esser ço per que colpa e peccat 
sien pus contraris a esser, pàg. 48 

Per açò, ço per que temprança pot esser major, coue esser de necessitat, pàg. 49 
No seria tan contraria a enueja com es. E cor ço per que fortitudo es mils semblant a 

Déu, e es pus contraria a enueja, pàg. 56 

E cor la major nobilitat, e ço per que Déus mils se couenga ab esser, pàg. 66 
En tres coses de les quals fos compost. E cor ço per que esperança e caritat se 

couenen ab majoritat, pàg. 68 
Que no fora si l poder de Déu no hagues creat lo mon. E cor ço per que la granea e l 

poder de Déu mils se couenen, pàg. 73 
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Foren eguals en durabilitat a la eternitat de Déu. E cor ço per que les virtuts de Déu 

sien pus contraries a los vicis, coue esser atorgat, pàg. 79 
Que contradiccio no pusca esser, e con sia cosa que ço per que prudencia e accidia 

sien pus contraries, coue esser atorgat, pàg. 81 

Lo juheu dix: Ço per que los philosofs majorment entenen a prouar que l mon sia 
eternal, pàg. 81 

Lo qual primer e derrer eternitat se descoue. On ço per que lo firmament, e los 
corses celestials, e lur mouiment no son corrompables, es, pàg. 83 

En jutjar hom a eternal gloria o eternal pena. E cor ço per que les virtuts diuines se 
demostren mils en la operacio e en lo vs, pàg. 87 

Si Déus no vsaua de son poder, en donar ço per que justicia creada haja major 
poder contra injuria e ignorancia, pàg. 89 

Del gran poder de Déu major signifficança. E cor ço per que nos hauem major 
esperança e hauem major conexença del poder de Déu, se couenga ab esser, pàg. 96 

E l aueniment de Messies se couenga ab ço per que nostra fe e nostra justicia se 
couenen ab majoritat, pàg. 98 

On con açò sia enaxi, e cor ço per que fortitudo sia pus contraria cosa a la superbia, 
pàg. 99 

E per açò es me semblant que ço per que sots en diuerses oppinions, pàg. 102 

Déu no amaria ço per que la gran justicia de Déu seria mils maniffestada, pàg. 107 
La justicia de Déu a les gents contra superbia e injuria. E cor ço per que l poder e la 

justicia de Déu es pus maniffestable al huma enteniment, pàg. 108 

Ço per que fe e esperança mils poden contemplar Déu coue esser de necessitat 
ordenat, pàg. 108 

Coue esser signifficat tot ço per que Déus sia pus demostrable, pàg. 113 

Qui crea aquell durameut sens fi. E ço per que no pot creatura esser sens 
començament, es per ço cor li coue accabament creat, pàg. 114 

On si Déus no amaua ço per que caritat mils es proporcionada a amar les virtuts 
damuntdites,, pàg. 115 

E amaua contraries coses de ço per que caritat no pot tant amar, seguir sia que la 
caritat creada se couengues mils a amar, pàg. 115 

Cor si era possibil, ço per que caritat hauria major proporcio a amar, seria increat, 
pàg. 115 

Segons les condicions dels arbres, sia cosa atorgada ço per que eternitat e auaricia 
sien pus contraris, pàg. 116 

Que si paradis res no es. On si era ço per que eternitat e auaricia menys son 
contraris, pàg. 116 

Seria en Déu ço per que eternitat e larguea menys se couenen, pàg. 116 
Que si paradis no es. E cor ço per que prudencia e accidia son pus contraris, coue 

esser, pàg. 118 
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Sera pus fortment couinent ab esser que no fora si infern no fos; e car ço per que si 
coue s mils ab occasio, pàg. 120 

Infern es durable. E cor ço per que los homens saluats hajen mes de gloria, e 
reheben major gracia, pàg. 122 

Se couenga ab esser ço per que virtuts e vicis pus fortment son contraris, pàg. 124 

E ço per que menys son contraris se couenga menys ab esser, e açò segons 
esguardament de infinit durament, pàg. 124 

Es demostrat que ço per que Déus es mils demostrat per les creatures a hom, coue 
esser veritat, pàg. 140 

Segons les condicions del segon arbre, hom deja atorgar ço per que la caritat e la 
bonea creada mils se couenguen, pàg. 141 

La possibilitat en Déu esser, se couenguessen ab lo poder. E cor ço per que la 
prudencia mils pot conexer lo poder que Déus ha en esser, pàg. 144 

Que l mon dur eternalment sens fi. On con ço per que es esperança de home, esta 
major en Déu, pàg. 151 

E ço per que s couenga mils ab fe e ab esser, pàg. 151 
Con açò sia enaxi, e cor ço per que l enteniment de home pusca mes entendre en 

Déu, pàg. 154 
No seria si en Den no era caritat, segons que damunt es dit. E cor ço per que enueja 

sia pus luny, pàg. 155 

pot esser pus forts contra ira. E cor ço per que fortitudo pot esser pus forts contra 
ira, pàg. 157 

pot hauer contra accidia; e cor ço per que esperança e accidia sien pus contraris, 
pàg. 158 

Seguir sia que ço per que esperança e accidia, pàg. 158 
Se couengues ab affermacio, e ço per que mes fossen contraries se couengues ab 

negacio, pàg. 158 
Infinida granea, eternitat, poder et cetera. E cor ço per que mils la gran bonea de 

Déu es mils maniffestada, pàg. 167 

E cor ço per que lo poder e la caritat de Déu sia mils demostrat a fer be infinit en 
creatura, pàg. 170 

Lo poder e ab la caritat de Déu. E cor ço per que Déus mils demostra son poder e sa 
caritat, sia cosa atorgadora, pàg. 170 

E cor sia atorgadora ço per que les virtuts increadas e les virtuts creades mils se 
couenguen, pàg. 170 

En ell signifficada mils la perfeccio de Déu. E cor ço per que la perfeccio de Déu sia 
mils demostrable, pàg. 171 

Ab eternitat e perfeccio. E cor ço per que no sia contrarietat entre les flors 
damuntdites, pàg. 176 

Segons les condicions de est arbre; e ço per que no fossen contraries se couenga ab 
no esser, pàg. 176 
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La bonea de Déu no fora tan gran signifficada. E cor ço per que la bonea de Déu sia  

signifficada major, sia concordant ab esser, pàg. 182 

E cor se couenga mils ab esser ço per que major obra e major be signiffiquen mils 
granea en la bonea de Déu, pàg. 183 

E cor se couenga ab esser ço per que la gran bonea de Déu es pus exalçada, pàg. 
183 

Major concordança e en pus alt grau que no son. E cor ço per que fe e esperança 
han major nobilitat, pàg. 187 

Lo crestia respos: Ço per que huma enteniment pusca mils comprendre les 
condicions e la concordança de les flors, ha Déus volgut, pàg. 189 

Ab natura humana de fembra verge.  E cor ço per que mils sia signifficada 
impossibilitat que les flors sien contraries, pàg. 191 

En la qual impossibilitat es signifficat que ço per que prudencia e caritat mils se 
couenen, pàg. 197 

Que esser se couengues mils ab ço per que prudencia e caritat menys se 
couenguessen, pàg. 197 

Que ab ço per que mes  se couenguessen, pàg. 197 
Obra miraculosa sino en les creatures. E cor ço per que l habit damuntdit sia major 

en conexer e amar Déu, pàg. 198 
Sens la passio e la mort de la humana natura. E cor ço per que lo fil demostra s mils 

si mateix inmortal e impassible, a signifficar la granea, pàg. 201 

E cor ço per que mils es signifficada inmortalitat de la natura diuina, se couenga ab 
esser, pàg. 201 

Les condicions de est arbre, ço per que les virtuts se couenen ab esser, pàg. 206 

E cor ço per que l poder de Déu es mils maniffestable se couenga ab veritat, pàg. 
211 

pus fortment lur conciencia lur es occasio de pena. E cor ço per que caritat e ira 
sien pus luny la vna de la altra, pàg. 213 

E cor ço per que major perfeccio sia mils signifficada en Déu e en creatures, pàg. 
214 

Con has fi descreus que nuyl cors no sia ressuscitat. On ço per que fe e esperança en 
esser resurreccio mils se concorden a multiplicar en tu alegrança, pàg. 216 

Se coue mils ab la flor, que ço per que no has tanta de alegrança, contra la tristicia 
que hauies, pàg. 216 

Con descrehies resurreccio. E cor ço per que fe e esperança mils se couenen contra 
tristicia se couenga ab esser, pàg. 216 

E cor, segons les condicions del arbre, ço per que caritat e ira pus fortment son pus 
contraris, se couenga ab esser, pàg. 222 

Que no fora si home no fos Déu. Cor, segons les condicions del arbre, se coue esser 
ço per que la gran sauiesa sia mils signifficada e mils concordant ab justicia, pàg. 224 
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Cor si no ho fos, la volentat de Déu fora contraria a ço per que mils fora reuelada al 
huma enteniment, pàg. 224 

Major sera demostrada justicia. E cor ço per que major caritat e justicia sia 
signifficada, pàg. 228 

Coue esser, segons les condicions de est arbre, ço per que esperança e humilitat se 
couenen ab major e ab esser, pàg. 229 

E descoues esser ço per que erguyl e desesperança se couenen ab major e ab esser, 
pàg. 229 

Se couenen ab major, e descoues ab esser ço per que erguyl e desesperança se 
couenen ab major, pàg. 229 

No n seria prudencia tan illuminada en conexer lo poder de Déu. E cor ço per que 
prudencia mils pusca conexer lo poder de Déu, se couenga ab esser, pàg. 238 

Que les gents haguessen esperança dels delits de paradis, per ço que no peccassen 
en los delits d aquest mon. E cor se couenga ab esser ço per que pus fortment 
esperança e gola pusquen esser pus contraris,242 

La visio damuntdita, no seria tan be demostrable; e cor ço per que l poder de Déu 
sia pus demostrable se coue ab esser, pàg. 248 

Respondra a les demandes damuntdites. E cor ço per que la gran justicia de Déu sia 
mils demostrada en esser major que ceyla dels homens, pàg. 250 

Los angels li faran les demandes damuntdites, pora elegir saluacio, e pora fugir a 
dampnacio. E cor ço per que fe e esperança mils se pusquen couenir, sia cosa 
atorgadora, e si la demanda es, mils se n poden couenir, pàg. 251 

Si nega veritat, mils se n concorda ab auaricia e ira contra caritat e larguea. E cor 
ço per que caritat e auaricia sien pus luny e s contrasten pus fortment, pàg. 252 

Mortalitat signiffich imperfeccio, e inmortalitat perfeccio. E cor ço per que l poder e 
la perfeccio de Déu se couenguen ab major nobilitat, sia atorgadora cosa, pàg. 253 

Hauran major caritat cant seran ressuscitats, que no haurien si eren inmortals e no 
morien. E cor ço per que caritat e prudencia mils se couenen ab majoritat se couenga 
ab esser, pàg. 257 

Los prechs de Mafumet exiran de infern los peccadors que hi seran; e cor ço per que 
fe e esperança se couenguen ab major quantitat couenga esser, pàg. 266 

Ni caritat multiplicada, ni enueja mortificada; e cor ço per que mils ho sia se 
couenga mils ab esser, pàg.267 

Que ço per que no ho sia; per açò es demostrat que l article damuntdit es de 
necessitat, pàg. 267 

E cor, segons la condicio de la flor, se couenga ab esser tot ço per que mils sia 
declarat que l poder de Déu apoderara los erguyloses, , pàg. 270 

E cor se couenga ab esser e ab veritat tot ço per que hom haja major esperança e 
major temor en la justicia de Déu, pàg. 271 

E cor coue esser vera cosa, segons les condicions de la flor, tot ço per que mils se 
contrast es luny temprança als dos vicis, pàg. 271 
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E cor sens que Déus no pesas lo be e lo mal, no poria esser tan maniffestable, e ço 

per que mils sia maniffestat a les gents lo poder e la sauiesa de Déu, se couenga ab 
esser, pàg. 273 

Déu no poria esser tan be demostrada, e ço per que mils sia demostrada se couenga 
ab esser, pàg. 274 

Ne pots concordar caritat e justicia contra ira e injuria. E cor ço per que mils pots 
esser virtuos se couenga ab esser, pàg. 275 

Si era ver ço per que no pots esser tan virtuos, pàg. 275 

Qui es contrari de ço per que mils pots esser virtuos, seguir sia que la granea de 
Déu fos contraria a la granea de la flor damuntdita, pàg. 275 

Aytant seran pus dignes de hauer gran gloria. E cor ço per que hom haja major 
gloria se couenga mils ab esser, aytant seran pus dignes de hauer gran gloria, pàg. 277 

E cor ço per que hom haja major gloria se couenga mils ab esser, pàg. 277 
Força de gran amor los te pagats, e ls soste que no son irats,  pus contraria ne sera 

amor a ira. E cor ço per que amor sia pus contrari a ira sia couinent esser en veritat, 
pàg. 279 

Cauran de pus alt per superbia e injuria, que no faheren si la carrera no fos. E cor 
ço per que justicia sia pus contraria a superbia couenga esser en veritat, pàg. 280 

Te sera vtil a conseruar virtuts, e a contrastar vicis, e a obseruar intencio en ço per 
que est, pàg. 322 

Est, fill, temptat contra la intencio per que es esperança,  con ço per que esperança 
te es donada,  es, pàg. 325 

Aquesta justicia, fill, hauras e amaras si coneixs e ames ço per que est, pàg. 328 
Que intencio sia enuersada e contra ço per que als homens es donada, pàg. 329 
E ço per que riquesa es amadora son los bens que justicia vol multiplicar per 

larguea, pàg. 240 
Que les flors del primer arbre fossen contraries a açò per que justicia e superbia 

fossen pus contraries, e açò es impossibil, pàg. 280 
Les dues intencions de home humil fan ço per que son en caritat, en justicia, pàg. 

343 
Amant per la segona intencio ço per que  home ha occasio de ira, pàg. 348 

Ço per que lo demoni tempta lo cauayler contra la intencio per que es cauayler, pàg. 
376 

La perfeccio de açò per que los homens son obligats a amar, pàg. 378 

Tota riquesa qui no se ha a açò per que es, es malalta, pàg. 482 

 

Per què relatiu. ant. nom. 
Aquell qui sab conseruar la intencio per que es cauayler, pàg. 376 
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Déus ha creat lo cors del hom a esser perdurable, major bonea es la fi, ço es, la rahó 
perque Déus ha creat cors huma, que no seria si lo cors hauia fi, ço es, no esser, e que 
puxes no fos, pàg. 24 

De les dues captiuitats primeres sabem la rahó per que erem en elles; mas d aquesta 
captiuitat en que som no sabem per que hi som, ne per que no, pàg. 95 

Cor tuyt crehem que ls trebayls per que sostenim la captiuitat en que som, sien per la 
justicia de Déu, pàg. 96 

La rahó per que som en captiuitat, pàg. 97 
Supposat que paradis res no sia. On aquella cosa per que caritat pot hauer major 

perfeccio en amar la perfeccio, pàg. 114 

On aquella cosa per que caritat pot hauer major perfeccio que Déus ha, pàg. 115 
E la rahó per que Déus ha creat hom, pàg. 120 
La principal rahó per que Déus ha creat hom, es per ço que hom haja conexença de 

Déu e am Déu, pàg. 139 

E la segona intencio per que Déus ha creat hom, es per que hom particip en la 
gloria ab Déu eternalment sens fi, pàg. 139 

Conegam en aquelles virtuts e proprietats per que la trinitat de Déu sia a nostre 
enteniment signifficada, pàg. 159 

Ço es a saber, que aquella cosa per que hom pot mils esser obligat a amar Déu, se 
coue ab esser, pàg. 202 

Açò qui es causa per que la amor de Déu e caritat de home sien contraris, pàg. 203 

On si en lo cel ha  vna creatura per que la gloria sia pus noble, pàg. 218 

On lo poder, per que tu, de creatura que est, fores transsubstanciat en esser creador, 
coue esser en Déu, pàg. 224 

Demostren lur tresor, a maniffestar lur granea, e la rahó per que fan justicia dels 
homens ladres e homeyers en presencia de tuyt, es, pàg. 273 

No haurien si la carrera no era, ni hom per eyla no passara. E cor ço sia veritat per 
que prudencia e consciencia mils se couenguen ab la sauiesa de Déu, pàg. 278 

Lur intencio es enuersada e falsa, e contra la intencio per que Déu la ha creada, 
pàg. 316 

Seguexen l orde e la regla de la intencio per que son creades, pàg. 319 
Es contra la intencio per que es creat, pàg. 320 
Temptacio diabolical es ab los .vij. peccats mortals temptar fe contra la intencio per 

que fe es, pàg. 322 
Déus recorrer a fortitudo, a caritat e a justicia que t ajuden a conseruar la fe e la 

intencio per que te es donada, pàg. 323 

E fortitudo enfortir te ha ab caritat, qui es ajudant a fe amant la intencio per que es, 
pàg. 323 

Tu faries injuria a la intencio per que fe es, pàg. 324 
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E si tu, fill, creus en mes paraules, amaras la intencio per que es esperança,  e 

vsaras de esperança, pàg. 325 
Se ajuda ab la virtut  matexa, e ab la intencio per que son les altres virtuts, pàg. 326 
Ajuda t ab la intencio per que es caritat, pàg. 326 
En ton coratge la intencio per que es  caritat, pàg. 326 
Saluar  a caritat la intencio per que es, pàg. 319 

prudencia has en açò que vses de la intencio per que tu est e per que es ton senyor 
terrenal, cor aquella cosa es prudencia qui conserua contra temptacio la final rahó per 
que es la cosa, pàg. 327 

prudencia has en açò que vses de la intencio per que tu est e per que es ton senyor 
terrenal, cor aquella cosa es prudencia qui conserua contra temptacio la final rahó per 
que es la cosa, pàg. 327 

prudencia has en açò que vses de la intencio per que tu est e per que es ton senyor 
terrenal, cor aquella cosa es prudencia qui conserua contra temptacio la final rahó per 
que es la cosa, pàg. 327 

Segons la intencio per que te es donada caritat, pàg. 327 
Jutja en ton coratge la intencio per que es caritat, pàg. 328 
La qual temptacio se fa per la  intencio per que prudencia es, pàg. 330 
Que la volentat e justicia seguesquen la intencio per que prudencia es en home, pàg. 

331 
La obra de temprança e de virtuts, e la intencio  per que se n pot hom deffendre de 

temptacions, pàg. 334 
Que en eyles no sia la intencio per que son, pàg. 335 
Injuria se esforça  a destrohir la intencio per que es castedat, pàg. 337 
Se coue a la materia e a la forma per que venen a compliment, pàg. 348 
Per sostenir en la anima  la intencio per que li es donada memoria, pàg. 349 
Sia la segona, e ceyla per que es fe, esperança, caritat, pàg. 349 
Apenes es nuyl hom qui en lo matrimoni vs per la intencio per que es, pàg. 356 

Déus ha posada la intencio per que son, pàg. 357 
Destruen a theologia la intencio per que es, pàg. 357 
No vsen de theologia segons la intencio per que es, pàg. 358 

Caritat e justicia en ço que la desuien de la intencio per que es, pàg. 358 
Es la sciencia en eyls injuriada e desuiada de la intencio per que es, pàg. 358 
Se esforça lo demoni de destrohir la intencio per que son, pàg. 358 
Si ames sciencia, que la ames per la intencio per que es, pàg. 359 
Les sciencies fossen conseruades en la intencio per que Déus les ha donades, pàg. 

359 
Fa molt de mal en lo mon en desuiar intencio d aquelles coses per que son, pàg. 360 
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Lo demoni los homens en la intencio per que ls coue honrament, pàg. 364 
Que hi sien esperança, prudencia e temprança, per que seras honrat en la sauiesa, 

pàg. 364 
Hom qui no l vuyla hauer contra la intencio per que es desirable, pàg. 365 
Seguexen los corses e la intencio per que son, a signifficar que ls  homens, pàg. 366 
Deuen seguir la intencio per que son, pàg. 366 
Deu seguir en son offici la intencio per que es son offici, pàg. 366 
E la rahó per que li es donat son offici, pàg. 366 
Contra la intencio per que es preladia, pàg. 368 

La intencio, fill, per que en religios  es pus alta e pus noble vida, pàg. 370 
Per açò, fill, es desuiat de la intencio per que es, pàg. 371 

Mas lo demoni, fill, tenta eyls en la intencio per que son, e fa los desirar riqueses e 
delits temporals, pàg. 371 

Tempta los clergues en la intencio per que son, pàg. 371 
Con molt clergue es desuiat de la intencio per que es, pàg. 372 
Intencio ixca del ordonament per que es creada en home, pàg. 373 
Lo tempta ab les coses qui a la intencio per que es cauayler se auenen, pàg. 376 
Lo qual desir los gita de la intencio per que son establits en ciutats, casteyls e viles, 

pàg. 378 
Es fals en son offici en la intencio per que es ferrer, pàg. 378 

Parentesch per que hom pert Déu no es amable, pàg. 395 

Ama la fi per que est creat, e hauras fort coratge, pàg. 413 

Diligencia es carrera per que hom va tost a açò que desira, pàg. 486 

Viu per la intencio per que est creat, pàg. 488 

No fasses per que Déus mut en tu la sua intencio, pàg. 488 

 

Per què relatiu ant. orac. 
E cor ço couenga esser veritat, per que fe e justicia se couenen pus fortment ab 

majoritat, pàg. 97 

Déus, e ab la sauiesa creada, qui s coue esser en los homens, per que aquella 
couenga esser molt gran, pàg. 106 

Que l juheu ha feyta de la vnitat de Déu, per que a tu no cal prouar lo primer article, 
pàg. 129 

Que ço sia en la vnitat e trinitat de Déu, per que la vna persona diuina es pus prop 
ab l altre, pàg. 160 

Segons les condicions de est arbre, per que prudencia e accidia sien pus contraries, 
pàg. 179 
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Aquella cosa coue esser, segons les condicions d est arbre, per que poder e 

prudencia mils se couenguen, pàg. 186 

On con açò s couenga ab esser,  per que esperança e caritat mils se pusquen 
couenir, pàg. 221 

 

Per què interrogatiu directe 
¿Per que fuist engenrat ne venguist en lo mon, pus no es qui t ajut als trebayls que 

sostens, ne si es nenguna cosa qui haja en si tanta de virtut qui t pusca ajudar?, pàg. 7 

¿E per que de ton coratge no gitas aquests pensaments qui no cessen a multiplicar 
los greus torments que sostens?, pàg.  7 

¿Que hauets, e per que sots en aquest loc vengut, ne si es neguna cosa de que nos 
vos puscam consolar ne ajudar?, pàg. 14 

¿Per que no anats honrar Déu al poble en lo qual Déus es desonrrat, pàg. 60 

¿Ne per que la mia anima es retornada en molts pus greus dolors que les primeres?, 
pàg. 61 

¿E sabs per que?, pàg. 82 

¿E sabs per que?, pàg. 122 

¿E sabs per que?, pàg. 134 

¿Per que la trinitat qui es en Déu, es en paternitat, filiacio e processio, e no es altra 
cosa que no sia pare, ne fil, ne sanct esperit?, pàg. 159 

¿Per que lo sanct esperit no ix de vna persona tan solament, e ix d amdues les 
persones?, pàg. 162 

¿Per que del sanct esperit no ix altra persona egual a si mateix  en bonea, granea et 
cetera?, pàg. 162 

¿O per que lo fil no enjenrra altra persona egual a si mateix, pàg. 162 

¿Per que es en Déu trinitat de persones, e en Déu no fos compliment sens trinitat, e 
que dues persones abastassen a tot ço a que abasten tres persones?, pàg. 163 

¿Per que totes tres les persones diuines no se encarnaren, e la persona del fil pres 
carn tan solament?, pàg. 188 

¿E sabs per que?, pàg. 195 

¿E sabs per que?, pàg. 196 

¿E sabs per que ho dien?, pàg. 206 

¿E sabs per que?, pàg. 223 

¿E sabs per que?, pàg. 223 

¿Per que no venies e no m ajudaues contra lo teu enemich?, pàg. 292 

¿Ne per que als homens richs fas menysprear los pobres, e als pobres fas ahirar los 
richs?, pàg. 296 

¿Per que empatxes los humils a pujar en gloria?, pàg. 296 
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¿Per que ho desitges?, pàg. 296 

¿Ne per que ns embargues a amar la honor del senyor qui ama honor de tots sos 
seruidors, e qui te en viltat tots los teus valedors?, pàg. 296 

¿Saps, tu, fill, per que Déu es pus amable que temable?, pàg. 315 
No parlaras tro que entenes la intencio per que vols parlar, pàg. 332 

¿E sabs per que?, pàg. 334 

¿E sabs, fill, per que hom auar no coneix en si auaricia?, pàg. 341 

¿E sabs, fill, per que hom mor ans que no morria per auaricia?, pàg. 341 

¿E saps per que?, pàg. 342 

¿Sabs per que es temptacio diabolical en home accidios qui ab negligencia  e peresa 
se coue?, pàg. 344 

¿E sabs, fill, per que es temptacio de angel benigne en home on es accidia?, pàg. 
344 

¿Sabs, fill, per que los homens se esforçen pus fortment a ajustar riqueses corporals, 
que riqueses de virtuts?, pàg. 361 

¿E sabs per que?, pàg. 368 

¿Sabs, fill, per que es temptacio feyta contra intencio?, pàg. 375 

¿Per que est erguylos de no res?, pàg. 472 

 

Per què interrogatiu indirecte 
De les dues captiuitats primeres sabem la rahó per que erem en elles; mas d aquesta 

captiuitat en que som no sabem per que hi som, ne per que no, pàg. 95 

 

Per què causal 
E perfeccio es de la anima esser vna ab lo cors, e que per la corrupcio del cors no 

sia corrompable. On enaxi con lo sol e l anima han per que lur perfeccio es 
demostrable, enaxi coue que la perfeccio de Déu haja per que sia demostrable, pàg. 208 

Philofophia es, fill, fciencia molt agradable a faber, cor sciencia es per que hom es 
molt illuminat en les obres de natura e en theologia, pàg. 358 

 

Per què final 
E la segona intencio per que Déus ha creat hom, es per que hom particip en la 

gloria ab Déu eternalment sens fi, pàg. 139 
Lo Déu bo no hauria bonea, granea, eternitat, poder et cetera, fi no delia lo Déu 

mal, per açò no s coue que sia tot ço en esser, per que volentat pogues desamar major 
mal; cor volentat creada no s coue ab nobilitat qui fos contraria a la nobilitat del 
creador, pàg. 69 
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E perfeccio es de la anima esser vna ab lo cors, e que per la corrupcio del cors no 
sia corrompable. On enaxi con lo sol e l anima han per que lur perfeccio es 
demostrable, enaxi coue que la perfeccio de Déu haja per que sia demostrable, pàg. 208 

 
Obligació amb “a” 

Maniffestable al huma enteniment, se haja a seguir de necessitat, segons les 
condicions dels arbres, pàg. 108 

No vuyles esser lausat d açò que has a fer per seruitut, pàg. 394 

 

Destinació amb “a” 
En vnitat en quant vnides se vnexen mils a pendre vn object mateix, pàg. 43 
Que Déus trametra Messies a deliurar nosaltres, pàg. 97 
Que ni hagues mester mes a esser en Déu perfeccio, pàg. 151 
Han donada virtut al sol que pas sos raigs per lo vidre a illuminar la cambra, sens 

corrupcio del vidre, pàg. 193 
Dementre que l sarrahi guardaua en los arbres per triar les flors que hauia mester a 

prouar vn Déus esser, pàg. 233 

E per açò Déus, per demostrar sa gran justicia, pesara los bens e ls mals, a 
demostrar que sa justicia es tan gran, pàg. 273 

Mas con  nos no ns apareylam a reebre virtut e benediccio de Déu, a esser sos 
valents seruidors, lausadors, animats de fort coratge a sostenir tots trebayls, per 
exalçar sa honor, pàg. 303 

Te sera vtil a conseruar virtuts, e a contrastar vicis, e a obseruar intencio en ço per 
que est, pàg. 322 
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1275. Libre de Demostracions, qui és una branca de la Art d’Atrobar 
Veritat, escrit a Mallorca devers l’any M.CC.lxxv, transcripció directa amb 
facsímils, proemi i variants dels més vells manuscrits, per Moss. Salvador 

Galmés. Palma de Mallorca, 1930. Patrons: Diputació Provincial de 
Balears, Institut d’Estudis Catalans de Barcelona, pàg.  

 
Ocurrències valorades en aquest text: 

per a  0 per a que 0 per + S.N. + a + inf 5  

per + inf. causal 33 per + inf. final 39 per + inf. de dest. 122 per + inf.d’immediatesa 

per tal com 0 per ço com  1 per ço car 311 per tal car 0

per ço 899 per raó de 1 per qui 2 ço per que relatiu 120

per què relatiu A.nom. 52 per què relatiu A.orac. 1 per què interrog. dir. 54 per què interrog. indir. 9

perquè causal 1 perquè final 4 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 787

Per tal que 65 per ço que  176 per tant  

per tostemps 0 per null temps 0 Si per aventura per altres valors 1.817

 

Per + SN + a + infinitiu 

Enaxí per ésser causat lo subiran be per la creatura a néxer, pàg. 521 
Hat fet crestià e hat recreat ab la carn e la sanc que pres per tu a reembre, pàg. 526 
Que la natura humana aja presa mort per amor de tu a salvar, pus causat est a 

desirar e a alegrar e a loar e a grair, pàg. 554 
Que no feera si Crist encarnat ni mort no fos per tu a reembre, pàg. 573 

On, si l subiran be ha tramès lo Fill per mi a recrear, pàg. 595 

 

Per + infinitiu causal 
Deus ha ordenat com hom pusca guaanyar aytan gran mèrit per molt amar entenent 

con per molt amar creent, pàg. 15 
La final rahó per que Deus ha creades les creatures es per ésser conegut e amat, 

pàg. 20 
Per assò es significat que enaxí con hom guanya major mèrit per fe segons que la fe 

es major, que en axí guanya hom major mèrit per entendre con entén ab mijà que con 
entén sens mijà, pàg. 44 

L amador infinit covenria s tan solament a ésser subiran be per amar sí matex, e no 
per ésser amat per altre egual a sí matex, pàg. 63 

No es ver: cor eternitat en axí con se cove ab acabament per no aver comensament e 
fí, en axí se covi ab acabament per no ésser serva ni sotsmesa a null cosa, pàg. 84 

No es ver: cor eternitat en axí con se cove ab acabament per no aver comensament e 
fí, en axí se covi ab acabament per no ésser serva ni sotsmesa a null cosa, pàg. 84 
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On, si eternitat se cove ab acabament per no aver comensament ni fi ni servitut, pàg. 
84 

Es demostrat que no ésser no pot ésser res en eternitat ni no ha ab que contrarieg 
ésser eternal, e que 1 ésser contrariat per no ésser, es contrariat per no ésser ab mijà, 
so es son comensament e sa fi, pàg. 210 

Es demostrat que no ésser no pot ésser res en eternitat ni no ha ab que contrarieg 
ésser eternal, e que 1 ésser contrariat per no ésser, es contrariat per no ésser ab mijà, 
so es son comensament e sa fi, pàg. 210 

Es demostrat que l ésser eternal qui no es contrariejat per no ésser, es lo subiran be 
que nos encercam, pàg. 210 

E si en lo jusan be era destruit major e menor per enadir infinits a major e a menor e 
a eguals, pàg. 287 

Tu no negues en lo subiran be trinitat, cor per afermar egualtat no es negada 
trinitat, pàg. 288 

E assò fóra per so cor li foren pus senblants; e si no fossen pus nobles per ésser pus 
senblants al subiran be, pàg. 311 

On, con per aver les coses damunt dites, lo subiran be se covenga ab major, pàg. 338 
Mellor est e pus elegible t es lo subiran be a amar e a loar e a servir, que per ésser a 

tu demostrable, pàg. 348 
Es demostrat que lo subiran be es pus entellegible a sí metex per aver diverses 

subpòsits, que no seria sens diversitat de subpòsits, pàg. 353 
De necessitat se cove que lo subiran be sia tot aprehendable a son enteniment metex; 

cor si no ho era, seria major per essència, que per entendre, e assò es inpossíbol, pàg. 
355 

Assò es per la vertut demostrable de la subirana trinitat, qui es pus nobla per ésser 
.j.» e per aver en sí eguals vertuts personals qui son .j. essència infinida, pàg. 450 

Assò es per la vertut demostrable de la subirana trinitat, qui es pus nobla per ésser 
.j.» e per aver en sí eguals vertuts personals qui son .j. essència infinida, pàg. 450 

Cor sil Fill de Deu nos feu menor per esser home, qui es jusà be, ni la humanitat que 
pres no fo egual a la subirana filiació, quant més se cove que lo Fill nos fassa menor 
quel Pare, pàg. 492 

En axí con lo subiran be es sobre lo jusà per ésser causa, e lo jusà be es dejús per 
ésser causat, enaxí lo subiran be es sobre lo jusà per ésser causat a néxer,e lo jusà be 
es dejús per ésser causa con lo Fill de Deu sia nat, pàg. 521 

En axí con lo subiran be es sobre lo jusà per ésser causa, e lo jusà be es dejús per 
ésser causat, enaxí lo subiran be es sobre lo jusà per ésser causat a néxer,e lo jusà be 
es dejús per ésser causa con lo Fill de Deu sia nat, pàg. 521 

En axí con lo subiran be es sobre lo jusà per ésser causa, e lo jusà be es dejús per 
ésser causat, enaxí lo subiran be es sobre lo jusà per ésser causat a néxer,e lo jusà be 
es dejús per ésser causa con lo Fill de Deu sia nat, pàg. 521 

En axí con lo subiran be es sobre lo jusà per ésser causa, e lo jusà be es dejús per 
ésser causat, enaxí lo subiran be es sobre lo jusà per ésser causat a néxer,e lo jusà be 
es dejús per ésser causa con lo Fill de Deu sia nat, pàg. 521 
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Es demostrat que enaxí con per ésser causa lo subiran be al jusà, es nujor que 
creatura, enaxí per ésser causat lo subiran be per la creatura a néxer, pàg. 521 

Es demostrat que enaxí con per ésser causa lo subiran be al jusà, es nujor que 
creatura, enaxí per ésser causat lo subiran be per la creatura a néxer, pàg. 521 

Quel subiran be no pot fer menor que sí metex, que enaxí lo Fill per ésser opòsit a 
pecat volc que creatura fos en ell major que sí metexa, pàg. 559 

Es pus nobla per aver .j. home en sí, pàg. 576 
 

Per+inf. final  
Fill de Déu no tan solament s encarnà per recrear lumà linyatge, enans ho fo per 

demostrar les vertuts de Déu al enteniment, pàg. 23 

Fill de Déu no tan solament s encarnà per recrear lumà linyatge, enans ho fo per 
demostrar les vertuts de Déu al enteniment, pàg. 23 

Aquest be qui fa los miracles damunt dits e qui cove que ls fassa per demostrar si 
matex esser subiran be, cove de necessitat que sia subiran be, pàg. 105 

On, con sia veritat que 1 enteniment multiplica son entendre, segons que damunt es 
dit, per assò nos, qui som encercadors del subiran be, volem, per entendre e per 
ymagenar, encercar lo subiran be, pàg. 133 

On, con sia veritat que 1 enteniment multiplica son entendre, segons que damunt es 
dit, per assò nos, qui som encercadors del subiran be, volem, per entendre e per 
ymagenar, encercar lo subiran be, pàg. 133 

On, si lo firmament se mou per donar conpliment als corses terrenals, pàg. 171 

Si tu per atribuir major nobilitat a la prima causa, dius que lo mon, qui es son 
causat, es eternal, no es ver, pàg. 191 

Ha poder que ho fassa, e ha creat lo jusà be per demostrar son poder, pàg. 415 
Que ell aja voler en fer pus noble e major que sí metex o que s’umiliy per ésser 

major que lautre, pàg. 462 

àuria en lo subiran be defalliment si s’umiliava a tu per ésser major que no es, pàg. 
464 

Con major s’umilia a menor per ferlo major que no es, o con menor s’umilia a son 
major per demostrar sí menor e son major ésser major, pàg. 464 

Sil Fill de Déu ses encarnat e ha presa passió per reembre tu, pàg. 484 

Sabs per que lo subiran be fa miracles? Per demostrar que ell es senyor de natura, 
pàg. 499 

On, si per demostrar son poder volc vensre la matèria en Adam e Eva, pàg. 505 
Con sia cosa que home sia creat per conèxer e servir e amar lo subiran be, pàg. 511 
Es demostrat que lo subiran be ha presa natura dome per honrar home, e que es nat 

de verge per honrar fembra, pàg. 521 
Es demostrat que lo subiran be ha presa natura dome per honrar home, e que es nat 

de verge per honrar fembra, pàg. 521 
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Los individuus de les espècies nexen per conservar les espècies, pàg. 522 

Senyor Jhesu Crist murí e volc murir per loar e honrar e servir lo subiran be, pàg. 
524 

Volc exalsar la natura humana de jhesu Crist per ajustarse ab ella, pàg. 525 
Ses encarnat per so que íssa .j. home tot acabat en sa vida e en sa mort, per donar 

eximpli a tu e a mi e a aquell, pàg. 525 
Assò que tu fasses tot quant pusques fer per honrar e servir e amar ell, pàg. 526 
Sostenc greu passió e mort per venir a la fi, pàg. 530 

Que resucitàs lo cors, per demostrar que en lo subpòsit no fo alteració, pàg. 531 

Sil Fill de Déu es encarnat e ha donada a greu passió e a angoxosa mort la carn que 
pres, e assò ha fet per salvar tu, pàg. 569 

Aytan con lo subiran be ha fet per honrar tu qui no creus encarnació, aytant ha fet 
per honrar mi qui la encarnació creure si lo subiran be ha tramès lo Fill pendre carn 
per honrar tu e mi, pàg. 572 

Aytan con lo subiran be ha fet per honrar tu qui no creus encarnació, aytant ha fet 
per honrar mi qui la encarnació creure si lo subiran be ha tramès lo Fill pendre carn 
per honrar tu e mi, pàg. 572 

Aytan con lo subiran be ha fet per honrar tu qui no creus encarnació, aytant ha fet 
per honrar mi qui la encarnació creure si lo subiran be ha tramès lo Fill pendre carn 
per honrar tu e mi, pàg. 572 

Sabs per que en lo jusà be .j. be fa altre be senblant a sí metex? Per demostrar que 
en lo subiran be lo Pare qui es be fa, pàg. 585 

Si demanes: Deus per que ha creat home? e t’es respost: Per demostrar sa bonea 
poder &c. a home, pàg. 597 

Pus nobla respunció t es feta que no fóra si hom te resposés: Per salvar home, pàg. 
597 

Per que Deus ses encarnat? e hom te respon: Per salvar home, pàg. 598 

 

Per+inf. de dest. 
Que de la memòria menbrant e del enteniment entenent isca voler qui sia egual al 

menbrar e al entendre; e assò per significar que enaxí con l object egualment es reebut 
per les .iij. potencies de la ànima, enaxí totes les creatures egualment son objectes, pàg. 
8 

La veritat qui es en crcatura se concordàs ab major, e que l enteniment fos major per 
entendre creatura que per entendre Déu: e assò es inpossibol, pàg. 15 

La veritat qui es en crcatura se concordàs ab major, e que l enteniment fos major per 
entendre creatura que per entendre Déu: e assò es inpossibol, pàg. 15 

Entendre de tota sa forsa con la volentat a amar; e sí assò no era enaxí seria 
significat que home per entendre Deus bo no fos ubligat a amar Déu, e seria u per 
creure Deus bo, pàg. 18 
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Entendre de tota sa forsa con la volentat a amar; e sí assò no era enaxí seria 
significat que home per entendre Deus bo no fos ubligat a amar Déu, e seria u per 
creure Deus bo, pàg. 18 

Cor si nou feya seguir sia que l enteniment fos major per entendre menor que major:, 
pàg. 21 

Seguir sia que l enteniment fos major per entendre major cosa ésser tot que sa part, 
que per entendre major sens part, infinit, lo qual es major que·l  major de sa part, pàg. 
26 

Ha possibilitat de guaanyar mèrit, bes seguex que hom aja mèrit per entendre, con 
sia cosa que hom sapoderen 1 enteniment pus fortment a entendre los articles, pàg. 44 

L amador infinit covenria s tan solament a ésser subiran be per amar sí matex, e no 
per ésser amat per altre egual a sí matex, pàg. 62 

No desija ésser en altre cors après que es ixida del cors on era, ni no desija a ésser 
en altre cors per ésser conpliment d aquell, pàg. 101 

E si desijava a ésser en .j. cors e puys en altre per ésser conpliment e forma d aquell, 
desijaria acabament e conpliment daltre, pàg. 101 

En aquella Art les vertuts son conpostes en diverses cambres per donar diverses 
significacions e demostracions, pàg. 184 

Los elements servexen home: axí con foc per calfar e per coure viandes, e laygua a 
boure e a lavar, e laer a alenar e oyre veer, e la terra a abitar e a sembrar, pàg. 198 

Los elements servexen home: axí con foc per calfar e per coure viandes, e laygua a 
boure e a lavar, e laer a alenar e oyre veer, e la terra a abitar e a sembrar, pàg. 198 

Seguexse que aquella obra es major e pus espressa que no es la glòria que l’àngel 
ha per entendre diversitat entre lo subiran be el jusà, pàg. 305 

Seria demostrable ton enteniment en pus alta operació per entendre, que lo subiran 
be per vida ni per viure ni per inpossibilitat de murir e de mort, e assò es inpossíbol, 
pàg. 318 

En lo jusà be entens diversitat entre vida e granea e durament; cor vida les 
demostrable per menbrar e entendre e voler, e granea per .j. disminsuració major que 
altra o per .j, vcrtut major que altra, pàg. 319 

Aytan gran fóra ton enteniment per entendre injuria con justícia, e aytan gran fóra la 
volentat per desamar injuria con per amar justicia; mas cor lo subiran be ha creat lo 
jusà a significar e a demostrar sí metex ésser just e ésser amador de sí mctex, pàg. 341 

Aytan gran fóra ton enteniment per entendre injuria con justícia, e aytan gran fóra la 
volentat per desamar injuria con per amar justicia; mas cor lo subiran be ha creat lo 
jusà a significar e a demostrar sí metex ésser just e ésser amador de sí mctex, pàg. 341 

Aytan gran fóra ton enteniment per entendre injuria con justícia, e aytan gran fóra la 
volentat per desamar injuria con per amar justicia; mas cor lo subiran be ha creat lo 
jusà a significar e a demostrar sí metex ésser just e ésser amador de sí mctex, pàg. 341 

Si en lo subirà be entens alcú defalliment per ésser en ell trinitat, pàg. 349 
Fóra pus nobla cosa creure per aver gran glòria, que conèxer per intel·ligència, pàg. 

350 
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L àngel seria pus noble per entendre tu que sí metex, e tu puries mills entendre àngel 
que tu metex, pàg. 352 

Lo temen e lamen més per pahor de les penes infernals e per aver la celestial glòria, 
pàg. 349 

La final rahó per que·l  subiran be es effícients en tu, es per mostrar sí metex a tu per 
so que lams el temes e que dons laor dell, pàg. 358 

Cor si 1 amaven, glòria aurien; e si som creats per conèxer lo subiran be e no 
amarlo, doncs los salvats no 1 amarien, pàg. 384 

Mouense per desolviment e per contrarietat, e con se mouen a nombre de .iij. 
mouense per conpondre concordantment .j. conpost de .iij, pàg. 388 

Sabs tu per que lo Fill de Déu pres carn en lo ventre de nostra Dona Santa Maria 
verge gloriosa? Per significar e demostrar que en lo subiran be ha infinit be qui fa de sí 
metex personalment altre be infinit, pàg. 416 

E si assò no fos enaxí, no fóra demostrat que lo creador pogués més ésser amat per 
ajustar creatura a sí metex per unitat de subpòsit, que per crear creatura ni per 
beneficiar aquella, pàg. 429 

Obre los ulls de la pensa e veges si lo subiran be les tan amable per negar 
encarnació con per affermarla, pàg. 430 

Enaxí con Déu es aytan amable per crear pera con home, quant a esguardament de 
sí metex, pàg. 430 

Cor lo Fill pot donar major existència a la humanitat de Crist per unir sa veritat ab 
ell, pàg. 434 

Si tanta de veritat no sents en tu metex per negar encarnació e negar sa demostració, 
pàg. 435 

Axí con tu qui has .j. plaer per veer, altre per hoír, altre per odorar, altre per gustar, 
altre per sentir; e tots aquests plaers se fan comuns en lo teu front, pàg. 440 

Axí con tu qui has .j. plaer per veer, altre per hoír, altre per odorar, altre per gustar, 
altre per sentir; e tots aquests plaers se fan comuns en lo teu front, pàg. 440 

Axí con tu qui has .j. plaer per veer, altre per hoír, altre per odorar, altre per gustar, 
altre per sentir; e tots aquests plaers se fan comuns en lo teu front, pàg. 440 

Axí con tu qui has .j. plaer per veer, altre per hoír, altre per odorar, altre per gustar, 
altre per sentir; e tots aquests plaers se fan comuns en lo teu front, pàg. 440 

Axí con tu qui has .j. plaer per veer, altre per hoír, altre per odorar, altre per gustar, 
altre per sentir; e tots aquests plaers se fan comuns en lo teu front, pàg. 440 

Lo subiran be ha creat lo jusà be, lo qual ha creat per demostrar sí metex e per ésser 
amat per lo jusà be, pàg. 448 

Lo subiran be ha creat lo jusà be, lo qual ha creat per demostrar sí metex e per ésser 
amat per lo jusà be, pàg. 448 

E assò es inpossíbol; cor si fos possíbol, fores per considerar subiran al subiran be, 
e assò es inpossíbol, pàg. 449 

Lo Fill de Déu humilià lome de la Verge innocent a pena e a mort per recrear la 
humana espècia, pàg. 456 
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O tu, infeel, qui negues encarnació del Fill de Déu, la qual fo per reembre tu de 
poder de diable!, pàg. 461 

Que no àuries per aver .j. diner?, pàg. 465 

Provat avem que la major creensa o descreensa que tu pots aver es per creure o 
dcscreure so qui es en lo subiran be, pàg. 471 

Volc assò a demostrar que si tu per aver esperansa as tanta veritat quet fas covinent 
a durar en glòria, pàg. 475 

On, si aquella humanitat innocent volc que murís per justícia, so es per delir la colpa 
del original pecat, pàg. 477 

Totes passions te seran leugeres a sostenir per loar lo subiran be, pàg. 482 
Que fassa atrempament de diverses e concordants e contraries qualitats per 

engenrar los individuus de les espècies e per conservar los apetits naturals, pàg. 492 
Que fassa atrempament de diverses e concordants e contraries qualitats per 

engenrar los individuus de les espècies e per conservar los apetits naturals, pàg. 492 
Con lo foc a altre element qui senclina a menor per exalsar lo en fer egual a sí, pàg. 

493 

Si tu as trempansa en menjar o en boure o en parlar o en despendre per pahor de 
malautia o de mort o de pobrea o per aver alcun be temporal, pàg. 494 

Lo Fill de Déu ses encarnat per donar a creatura més que no pot reebre, pàg. 501 
So que jusà be reeb, reeb per poder fora de sí metex, so es a saber, poder infinit, pàg. 

501 
Lo subiran be agra la ordial matèria vensuda per fer Adam e Eva contra cors 

natural, e no la agra sobrepujada per fer home, pàg. 505 

Lo subiran be agra la ordial matèria vensuda per fer Adam e Eva contra cors 
natural, e no la agra sobrepujada per fer home, pàg. 505 

Tu no pots eleger pus nobla vida con es viure per conèxer e amare loar e servir lo 
subiran be, pàg. 512 

Ni no pots eleger pus nobla mort con es que vulles murir per amar e loar e servir lo 
subiran be, pàg. 512 

E aquesta conseqüència es per donar demostració que, pàg. 517 
Cove que sia lo subiran be major per ésser causat e causa, que creatura; e si no fos 

major per ésser causat, que creatura, agra defalliment de bonea poder &e, en quant no 
agra sobrepujada creatura per ésser causat, enaxí com la ha sobrepujada per ésser 
causa, pàg. 522 

Cove que sia lo subiran be major per ésser causat e causa, que creatura; e si no fos 
major per ésser causat, que creatura, agra defalliment de bonea poder &e, en quant no 
agra sobrepujada creatura per ésser causat, enaxí com la ha sobrepujada per ésser 
causa, pàg. 522 

Cove que sia lo subiran be major per ésser causat e causa, que creatura; e si no fos 
major per ésser causat, que creatura, agra defalliment de bonea poder &e, en quant no 
agra sobrepujada creatura per ésser causat, enaxí com la ha sobrepujada per ésser 
causa, pàg. 522 
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Cove que sia lo subiran be major per ésser causat e causa, que creatura; e si no fos 
major per ésser causat, que creatura, agra defalliment de bonea poder &e, en quant no 
agra sobrepujada creatura per ésser causat, enaxí com la ha sobrepujada per ésser 
causa, pàg. 522 

Se cove que sia nat alcú home per conservar en tu e en mi e en aquell, fe esperansa 
karitat justícia, pàg. 522 

Lo Fill de Déu es nat per conservar en home les vertuts que li covenen, pàg. 523 
La mort que los racionals an per servir e loar e onrar lo subirà be, pàg. 523 
La mort dels màrtirs qui son morts per loar e honrar e servir lo subiran be, pàg. 524 
Sa mort es causa e fi a recrear la humana espècia, que no fóra si no murís per 

recrear la humana espècia, pàg. 525 
Fas so que pots en servir lo subiran be per murir e per viure e per lexar muller e 

infants e senyor terrenal, pàg. 525 
Fas so que pots en servir lo subiran be per murir e per viure e per lexar muller e 

infants e senyor terrenal, pàg. 525 
Fas so que pots en servir lo subiran be per murir e per viure e per lexar muller e 

infants e senyor terrenal, pàg. 525 
Volc pendre natura dome e volc que aquella natura murís per restaurar home, pàg. 

526 
Tu vols murir per loar e honrar lo subiran be, pàg. 526 
Si no vols murir per ell honrar e servir, pàg. 526 
Aquella carn de Jhesu Crtst fo crucificada e vituperada e morta per amar, aytant 

com pudia amar, tu e mi e aquell, pàg. 526 
La secundaria entenció per que murí fo per recrear lumà linyatge, pàg. 531 

Es demostrat que enaxí con lo fill de Déu ses encarnat í per demostrar sa bonea 
poder &e. e per recrear lumà linyatge, pàg. 531 

Es demostrat que enaxí con lo fill de Déu ses encarnat í per demostrar sa bonea 
poder &e. e per recrear lumà linyatge, pàg. 531 

Si tu és creat per pujar als cels corporalment, pàg. 535 

Si Jhesu Crist es ver Déu e ver home, e es mort per salvar tu e ha jutjat sí metex a 
murir per delir los teus pecats els meus els peccats d aquell, si tut jutges a murir per 
honrar e servir ell, pàg. 538 

Si Jhesu Crist es ver Déu e ver home, e es mort per salvar tu e ha jutjat sí metex a 
murir per delir los teus pecats els meus els peccats d aquell, si tut jutges a murir per 
honrar e servir ell, pàg. 538 

Si Jhesu Crist es ver Déu e ver home, e es mort per salvar tu e ha jutjat sí metex a 
murir per delir los teus pecats els meus els peccats d aquell, si tut jutges a murir per 
honrar e servir ell, pàg. 538 

Es demostrada encarnació per retornar en mellor estament, pàg. 541 

Era conposta per ésser .j. individuu conpost de natura divina e humana, pàg. 551 
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Si es veritat que Jhesu Crist sis ver Déu e ver home e que sia mort per salvar home, 
pàg. 560 

Es demostrable, per demostrar lo major grat que tu pots aver al subiran be, pàg. 570 

Si tu, qui est ric e honrat, per trer mi de prezó, pàg. 571 

La natura que pres aja liurada a mort per salvar tu, pàg. 571 

Que yo fos mills aparellat a honrar lo subiran be per creure falsetat, pàg. 573 
Molt mills te prega con tu sostcngucs treballs tribulacions per honrar lo subiran 

Pare, que no feera si Crist encarnat ni mort no fos per tu a reembre, pàg. 573 
Que pres fos conservada en natura creada per la qual fos dejús genre e espècia, per 

demostrar que sil Fill de Déu en quant es Déu, pàg. 575 

E cor per demostrar major possibilitat de concordansa e major inpossibilitat de 
contrarietat es demostrada major bonea, pàg. 583 

Qui aja ajustada a sí natura creada per significar la unitat e trinitat Subirana!, pàg. 
586 

On, si tu est verge em preiques e mors per loar lo subiran be, pàg. 587 

Ha presa natura humana e aquella es morta per preicar tu, pàg. 588 

Lo subiran be ses encarnat per mills usar de bonea poder saviea, pàg. 597 
 

Ço (acò) per que relatiu 
So per que home ha openió en la fantasia, pàg. 24 
E so per que home ha openió en la fantasia, pàg. 24 
Los quals objects luny pren aytan tost con aquells qui li son prop; e so per que veu 

pus declaradament lobject prop quel luny, es, pàg. 49 
E so per que hom no pot veer lobject con es massa prop als ulls, es, pàg. 49 

Respost es a aquesta qüestió e demostrat es que so per que los infinits damunt dits 
no son pus nobles, pàg. 67 

Los elements, so per que s covenen a conpondre la planta els altres conposts, es per 
desig, pàg. 87 

No es ver: cor so per que los elements se muden de .j. cors en altre, es per so que 
atroben la pura simplicitat, pàg. 101 

So per que aquestes .ij. espècies son diverses, es, pàg. 107 
Seria una cosa eternitat e altra so per que seria sostenguda, e so per que seria 

sostenguda se covenria ab subiran be e ella, pàg. 122 
Seria una cosa eternitat e altra so per que seria sostenguda, e so per que seria 

sostenguda se covenria ab subiran be e ella, pàg. 122 
Per assò se seguex que so per que la affermativa e la negativa son majors e pus 

nobles, es demostrable, pàg. 116 
Doncs tu negues so per que la subirana essència es demostrable, pàg. 147 
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E so per que es demostrable que la forma que la ànima ha en ésser conpliment del 
cors, es, pàg. 177 

No es ver: cor la ànima, so per que es forma al cors es, pàg. 177 
Enaxí so per que la justicia misericòrdia qui  son en lo subiran be, pàg. 186 

So per que es demostrable més d acabament ésser en ésser per eternitat, que de 
defalliment, es, pàg. 206 

So per que es demostrable que sil subiran be no era res, més de defalliment àuria en 
ésser que de acabament, es, pàg. 206 

E so per que la memòria menbrant sí metexa no pot entendre sí metexa ni altre 
ensems, es, pàg. 221 

Lo jusan be fóra subiran be si agués so per que fóra subiran be, pàg. 226 
Cove de necessitat que so qui ha subirana obra e es subíran be, aja so per que lo 

jusan be seria pus noble que no es, pàg. 228 
Son durables e incorrompables, e so per que segons lur natura son durables e 

incorrompables, es, pàg. 229 
Cove que aja so per que lo jusan be se covenria ab major nobilitat, pàg. 234 
No es ver: cor so per que lo pintor no pot fer de la pintura home, es, pàg. 237 
No es necessitat que siam .j. essència; e so per que nons es necessitat, es, pàg. 241 
No àuria libertat de fer so per que fos gloriós, pàg. 264 

So per que en lo jusan be se descovenen  acabant e acabat en obra, es, pàg. 267 
E so per que en lo teu coltell corropció es en potencia, es, pàg. 267 
Cove que en ella sia so per que al enteniment es demostrable ésser subirana, pàg. 

273 

Cove de necessitat que en lo subiran be sia so per que sia pus inpossíbol cosa aver 
corropció, pàg. 291 

On, si en lo subiran be no avia so per que pots aver major fe o major intel·ligència, 
seguirsia que per so qui es en lo subiran be, pàg.292 

Doncs so per que l àngel seria pus loable que lo subiran be, cove ésser en lo subiran 
be; cor si no ho era, pàg. 307 

E cor so per que mils pots entendre lo subira be se coue ab ésser cor si no o faia lo 
subira be privaria de bonea granea, pàg. 310 

Assò es inpossíbol; cor per tot so per que lo subiran be sia subirà per senblant 
manera al jusà, cove ésser en lo subirà, pàg. 312 

Per assò est ubiigat a afermar so per que la humilitat subirana es pus demostrable; 
cor si eres ubiigat a negar e a afermar ? so per que la subirana humilitat es menys 
demostrable, pàg. 315 

Ha creat cascú individuu en unitat e en trenitat; e so per que fóra demostrada major 
humilitat ésser en lo subiran be, fóra per so cor agra les creatures creades, pàg. 316 

On, con tu sies ubligata afermar so per que entens major humilitat ésser enlo 
subiran be, pàg. 316 
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Per assò te cove affermar de necessitat so per que la subirana humilitat es pus 
fortment demostrable al jusà be, pàg. 316 

Si es demostració so per que lo subiran be es demostrable a ésser sobre lo jusà, de 
necessitat se cove que sia demostració so per que es demostrable lo subiran be ésser 
subirana eçxistencia a la jusana, pàg. 329 

Si es demostració so per que lo subiran be es demostrable a ésser sobre lo jusà, de 
necessitat se cove que sia demostració so per que es demostrable lo subiran be ésser 
subirana eçxistencia a la jusana, pàg. 329 

Doncs tu est ubiigat a afermar que en lo subiran be es so per ques demostra pus 
estable que lo jusanbe, pàg. 329 

E axí de les altres coses senblants a aquestes; e so per que en lo jusan be ixen sos 
particulars de ésser a privació, pàg. 331 

So per que no es legut a dir que de la generació activa e passiva, axí parle, qui es en 
lo subiran be, pàg. 332 

Es principal entenció e ha a sí metex principal entenció; e si tu avies so per que 
fosses senblant al subiran be perfetament en entenció, pàg. 333 

Cove de necessitat que en lo subiran be sia so per que tu series son senblant; cor 
inpossibol cosa es, pàg. 333 

Senblant al subiran be perfetament sens que en lo subiran be no fos so per que li 
series senblant, pàg. 333 

On, so per que lo Pare no ama pecat e ama be e sab be e pecat, es cor ama 
infínídament en bonea granea &e. sí metex, pàg. 343 

Mellor est: doncs so per que est mellor, pàg. 348 

On, con so per que lo subiran be les pus elegible e tu est mellor, covenga ésser en lo 
subiran be, pàg. 348 

Covenria que fos so per que es pus cresible, pàg. 351 

E que no fos so per que es menys cresible, pàg. 351 

Cove de necessitat que sia en lo subiran be so per que es més entellegible, pàg. 351 

Cor si no hi era, seria hi tan solament so per que es menys intellegible; e si en lo 
subirà be no era so per que seria pus entellegible e hi era so per que seria menys 
entellegible, pàg. 351 

Cor si no hi era, seria hi tan solament so per que es menys intellegible; e si en lo 
subirà be no era so per que seria pus entellegible e hi era so per que seria menys 
entellegible, pàg. 351 

Cor si no hi era, seria hi tan solament so per que es menys intellegible; e si en lo 
subirà be no era so per que seria pus entellegible e hi era so per que seria menys 
entellegible, pàg. 351 

E cor sia inpossíbol que so per que lo subiran be fos pus entellegible a sí metex, no 
sia en ell, e sia inpossíbol, pàg. 353 

De necessitat se cove que en lo subiran be sia so per que es pus aprendible e pus 
inpossíbol a ésser conprehendible, pàg. 354 

E si so per que lo subiran be les pus aprehendable e pus inpossíbol, pàg. 355 
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De necessitat se cove que so per que ell es a tu major utilitat, pàg. 356 

On, so per que tu est pus aparellat que tenclins a la final rahó, pàg. 357 

Es demostrat que en lo subiran be ha so per que es subirà a la forma e a la nobilitat, 
pàg. 363 

Cove que per so per que hi fóra major concordansa, hi sia, pàg. 369 

E so per que es demostrable ésser tersa proprietat, es per la rahó e la demostració 
per la qual es demostrada la segona proprietat, pàg. 370 

Doncs so per que l àngel seria pus loable que lo subiran be, cove ésser en lo subiran 
be, pàg. 376 

Que no sies causa a peccat si fas a sient so per que yo fassa peccat, pàg. 404 

On, con so per que es pus demostrable sia affermable, pàg.416 
On, con so per quel poder de cascuna persona divina es pus demostrable, pàg. 420 
Doncs, per que negues so per que lo subiran be es pus demostrable e amable, e a tu 

ne poden ésser vertuts més amables e vicis més ahirables?, pàg. 422 
Cor so per que es demostrable major obra de saviea en lo jusà be, es demostració de 

la Subirana obra, pàg. 423 
E cor so per que la saviea subirana es pus demostrable al humà enteniment, es, pàg. 

424 
Fóra en privació so per que es mills demostrable, pàg. 426 
Es de necessitat veritat so per que la amor subirana es pus demostrable, pàg. 428 
Doncs, so per que es entesa, si trinitat ni encarnació res no es?, pàg. 435 
Es pus demostrable que altra veritat; e cor so per que la subirana veritat es pus 

aprensible, pàg. 439 
Mas lo jusan be no la pot reebre; e si so per que aquesta demostració es pus 

aprensible e pus probable, no era, pàg. 443 

Per que no afermes so per que més entens de paciència en lo subiran be e en lo jusà, 
e so per que tu est pus proporcionat a sostenir pena per lo subiran be e a amar, pàg. 
471 

Per que no afermes so per que més entens de paciència en lo subiran be e en lo jusà, 
e so per que tu est pus proporcionat a sostenir pena per lo subiran be e a amar sa 
paciència?, pàg. 471 

So per que vosaltres, jueus, tant preats lo Talmut, es per so cor deíts que les 
senblanses d aquell exalsen l enteniment, pàg. 473 

No es con lo lum de fe es menor; e cor so per que l enteniment es pus entellegible, 
pàg. 473 

Fóra sa obra e sa veritat oppòsit de so per que ell te pot ésser pus esperable, pàg. 
478 

Cor tot so per que tu pusques aver major karitat al subiran be, pàg. 478 
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Per que est enemic del subiran be negant so per que ell te demostra pus fortment sa 
karitat et proporcioneja so per que ajes major karitat a ell e a tu metex e a ton 
pruísme?, pàg. 482 

Per que est enemic del subiran be negant so per que ell te demostra pus fortment sa 
karitat et proporcioneja so per que ajes major karitat a ell e a tu metex e a ton 
pruísme?, pàg. 482 

Lo subiran be t’aja proporcionat en so per que mills pots ésser just, pàg. 484 
Es demostrat que de necessitat est proporcionat a assò per que sies pus just, pàg. 

485 
Amar lo be e desamar lo mal, e prudència es so per que sciencia se convertex en 

saviea, pàg. 485 
E cor so per que la prudència es mills proporcionada a ésser oppòsit de la 

innorancia, se cove, pàg. 486 

Ésser de necessitat que sia so per que prudència e aquest mon mills se covenen 
contra lopòsit de so per que prudència e aquest mon menys se covenen, pàg. 455 

E per que no ames tot so per que major prudència pusques aver?, pàg. 488 
Si so per que fortitudo fos mills causada no fos, e fos so per que es menys causada, 

seguiràs quel subiran be fóra contrari, pàg. 488 
Si so per que fortitudo fos mills causada no fos, e fos so per que es menys causada, 

seguiràs quel subiran be fóra contrari, pàg. 488 

Per que no ames tot so per que major prudència pusques aver?, pàg. 488 

Cor si era possíbol, seguir sia que so per que puries ésser pus forts contra vicis e 
puries avcr majors vertuts, 490 

No fóra fortitudo tan causada con es per encarnació, e si so per que fortitudo fos 
mills causada no fos, e fos so per que es menys causada, seguiràs quel subiran be fóra 
contrari a fortitudo, 490 

No fóra fortitudo tan causada con es per encarnació, e si so per que fortitudo fos 
mills causada no fos, e fos so per que es menys causada, seguiràs quel subiran be fóra 
contrari a fortitudo, 490 

Aytant fortitudo es pus necessària en so per que pots avet major glòria o major 
pena, pàg. 491 

E si era so per que pots aver menor trempansa e no era so per que la pots aver 
major, seria demostrat, pàg. 494 

E si era so per que pots aver menor trempansa e no era so per que la pots aver 
major, seria demostrat, pàg. 494 

On, so per que assò es contradicció entre tu e la ostia, es, pàg. 497 
Lo sacrifici del altar so per que pusques apercebre, pàg. 498 
E si so per que ell mills se demostra senyor de natura no era, e era so per que menys 

se demostra senyor de natura, pàg. 499 
Ha vulgut que so per que l enteniment pus fortment senclina a les cambres contra los 

particulars, sia veritat, pàg. 499 
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Es la encarnació del Fill de Deu el sacrifici del altar; e si so per que l enteniment 
pren mills vertuosament les cambres de la figura contra los particulars sensuals, pàg. 
499 

Tu sabs que pecat es so per que home es menor que per nulla altra cosa, pàg. 499 
No pot reebre privació ni inperfecció, a demostrar l ésser e la perfecció subirana; e 

so per que no pot reebre privació ni inperfecció, es per unió de ell e del Fill de Deu, 
pàg. 502 

Per assò es demostrat que so per que lo jusà be pot més reebre del subiran be, cove 
ésser de necessitat, pàg. 508 

Que lo Fill de Deu ses encarnat per so que do a la fi so per que es pus causada e 
proporcionada; 511 

Que lo Fill de Deu ses encarnat per so que do a la fi so per que es pus causada e 
proporcionada; 511 

Per assòs cove de necessitat que so per que tu sies mills ordenat e proporcionat a 
venir, pàg. 512 

On, con assò sia enaxí, doncs de necessitat se cove so per que sa nobilitat e sa 
altitudo es pus fortment demostrable, 526 

No tan solament es .j. fi so per quel Fill de Deu ses encarnat, pàg. 532 
Per assòs cove de necessitat que so per que mills es demostrable bonea poder &e. en 

lo subiran be, se covenga ab ésser, pàg. 535 
Seguir sia que la bonea poder &e. fossen contraris a la causa per que tu est pus 

proporcionat a jutjar, pàg. 539 
La subirana justicia volc de necessitat so per que majorment fos demostrable la 

subirana volentat, pàg. 542 
Covenc que lo Fill de Deu feés so per que  tu fosses mills proporcinat a vida 

contemplativa, pàg. 553 
Doncs de necessitat se cove que so per que est mills causat a totes les coses damunt 

dites, sia en ésser, pàg. 554 
Seguiràs que en lo subiran be fos inpossíbol so per que tu as major possibilitat a 

contemplar, pàg. 555 
Enaxí ha apetit con es devallat que pug a ensús en sa espera ab so per que ac apetit 

a devallar sejús, pàg. 556 

On, con so per que tu series mills proporcionat a fer be e a esquivar mal se covenga 
ab ésser, pàg. 560 

Pus est enclinat a fer be e a esquivar mal; e cor so per que franc albitre es més 
conservat es mills demostrada justicia, e so per que més es calumniat es predestinació, 
pàg. 561 

Pus est enclinat a fer be e a esquivar mal; e cor so per que franc albitre es més 
conservat es mills demostrada justicia, e so per que més es calumniat es predestinació, 
pàg. 561 

E cor so per que les obres subiranes mills son causa de salvació, es afermable, pàg. 
562 
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Es demostrat, per major grat, encarnació ésser; cor so per que tu est mills 
proporcionat a grair e a ésser agradable al subiran be se cove mills ab bonea, pàg. 570 

Que no feera si Crist encarnat ni mort no fos per tu a reembre; e cor so per que lo 
subiran be mills te prega que lonres se cove ab bonea poder &e, pàg. 573 

Si no ha presa natura humana; e so per que tu est mills preicate est més ocazionat a 
ésser preicador, pàg. 588 

E si ho creus, as falsa creensa. On, so per que tu pus fortment pots mortificar la 
vista sensual dels miracles que Ante Crist farà falsament, pàg. 598 

 

Per què relatiu. A.N. 
Una bona part admeten fàcilment dues possibilitats. N’hi ha força més:  

Es demostrat que altra es la rahó per que los hòmens damnats son creats; (relativa, 
destinació?), pàg. 383 

Los cavalls no son contra la final rahó per que son creats (relativa, destinació?), 
pàg. 390 

Alcuna altra cosa pus cuvinable a la fi per que home es creat, (relativa, destinació?), 
pàg. 511 

Entendria que la final rahó per que Deus ha creades les creatures, pàg. 20 
Es significat que la final rahó per que Deus ha creades les creatures es per ésser 

conegut, pàg. 20 
Nos cove ab comensament e fi, eno ha en sí nulla cosa per ques covenga ab 

defalliment, es demostrat, pàg. 79 
Majorment la rahó per que forma natural no pot ésser subirà comensament, pàg. 

112 

On, entre les altres rahons per que aquestes coses damunt dites no abasten a ésser 
subiran be, es, pàg. 148 

Es demostrat que la rahó per que colpa es ans que pena, es, pàg. 202 
Se cove que la obra e lo poder e la generació e la processió per quel jusàbe fóra 

major, cove que sia en lo subiran be, pàg. 234 
Cor la rahó per que nos negam so que tu afermes, pàg. 250 

On, la rahó ni la veritat per que la calor del foc fa diverses obres en la cera e en la 
terra, es, pàg. 251 

Cove de necessitat que la veritat e la obra per quel jusan be fóra més a ensús, sia en 
lo subiran be, pàg. 257 

Enaxí con lome qui seria engenrat de glòria, no àuria franc albitre per que agués 
possibilitat de pecar, pàg. 264 

Seguiràs que generació no fóra causa per que en los corses elementats unitat fos 
unida de pluralitat, pàg. 272 

Que tot so sia en lo subiran be per ques covenguen les cambres ab acabament, pàg. 
282 
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Es demostrat que la final rahó per que lo subiran be ha creat lo jusà e ha sofert que 
en lo jusà sia pecat, es, pàg. 381 

On, si la final rahó per que som creats es, pàg. 383 
Es demostrat que la final rahó per que som creats, no es, pàg. 383 
Doncs altra es la final rahó per que som creats, pàg. 383 
Es demostrable la final rahó per que som creats, pàg. 384 
Egualment sia la rahó per que son creats, pàg. 384 
Fóra la final rahó per que som creats, pàg. 384 
Es demostrable per la universitat per que som creats, so es, pàg. 384 
Fóra diversa en general e en especial la final rahó per que som creats, pàg. 385 
La dífferencia damunt dita e entenies con la final rahó per que tu est creat no es, 

pàg. 387 
No fores ubligat si la final rahó per que est creat fos ta salvació, pàg. 387 
Contra la final rahó per que est creat, pàg. 387 
Seguexs la regla de la final rahó per que est creat, pàg. 387 
Lo subiran be sia la veritat per que la mia consideració ha possibilitat a ésser 

subirana, pàg. 396 

Con la final rahó per que lo subiran be ha creat lo jusà, pàg. 414 
Es demostrat que la final rahó per que lo subirà be ha creat lo jusà, pàg. 414 
Ella metexa ses causa per que lo sol no la inlumena tota en qual que ora sia del dia, 

pàg. 427 

On, enaxí con la rahó per quel sol no inlumena en .j. ora metexa tota la superfíciens 
de la terra, pàg. 427 

Enaxí la rahó per que lo subiran be no ha amor infinida al jusà be, no es, pàg. 427 
Seria occasió per que ell fos amable, pàg. 430 
No fóra creatura matèria ni forma a la final rahó per que lo subiran be ha creada 

creatura; e si no ho fos, pàg. 448 
Nos seguirà la fi per que es creada creatura, pàg. 449 
La entenció per que lo subiran be ha creada la humana espècia, pàg. 451 
Si nos seguís la final rahó per quel subiran be ha creat home, pàg. 452 
Cove ques seguesca la final rahó per que Deus ha creat home, pàg. 452 
Doncs lo jusà be es causa per que lo subiran be ha paciència, pàg. 467 
Coses senblants a aquelles, son causa per que l enteniment s’exalse, pàg. 473 
Jas fos que fos en est mon en lo qual home no es en la fi per que es creat, pàg. 494 
Pot aver proporció a la fi per que es creat sens rahó e franc albitre, pàg. 494 
Enformar en la tua ànima tantes bones obres ni tantes bones custumes, per que 

dessames ni descreus la forma jusana qui es causa a totes les altres formes, pàg. 510 
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LA final rahó per que lo subiran be ha creat home, es, pàg. 510 
Son opòsit de la fi per que son creats, pàg. 510 
Ni la causa final per que Messies es, pàg. 515 
Con sia cosa que la final rahó per que Messies es, pàg. 515 

Moltes son les rahons per que lo subiran be ses encarnat, pàg. 525 
Que aquella mort qui es per lo pecat otiginal no sia causa per que hom vaja a 

glòria, pàg. 527 

La principal rahó per que Jhesu Crist murí es, pàg. 530 
E la secundaria entenció per que murí fo per recrear lumà linyatge, pàg. 531 
La cntenció e la fi per que aquest Libre e los altres son comensats e acabats, venga a 

tal conpliment que per tot lo mon sia honrat, pàg. 599 

 

Per què relatiu A.O. 
Es demostrable que home no fa subirana obra, per que nos cove a ésser subiran be, 

pàg. 153 

 

Per què interrogatiu directe 
No entens negú defalliment en lo subiran be ni en ses cambres, doncs, per que 

desames assò entendre?, pàg. 254 
Ni si ho entens, per que ho negues?, pàg. 254 

Sabs per que tu no pots ésser pare o fill infinit?, pàg. 255 
Tu, ínfeel, per que negues en lo subiran be, so que tu vulries ésser en aquell si avies 
veritat per la qual ho poguesses ésser?, pàg. 255 

Doncs tu, per que negues en lo subiran be trinitat?, pàg. 269 

Sabs per que no entens predestinació ni franc albitre?, pàg. 386 

Sabs tu per que nombre de mil homens es major que de .iij.?, pàg. 388 

E sabs per que enombre de .j. e tres en .j. home vertuós es pus noble nombre que lo 
nombre de mil homens pecadors?, pàg. 388 

E sabs per que?, pàg. 397 

Sabs tu per que lo Fill de Deu pres carn en lo ventre de nostra Dona Santa Maria 
verge gloriosa?, pàg. 416 

Doncs, per que negues so per que lo subiran be es pus demostrable e amable, e a tu 
ne poden ésser vertuts més amables e vicis més ahirables?, pàg. 422 

E sabs per que?, pàg. 429 
Per que afermes que veritat sia perfecció ni que vici sia defalliment?, pàg. 435 
Ni per que as entenció que per vertuts vajes al subiran be ni per vicis a les infernals 

penes?, pàg. 435 
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Ni per que dius que innorancia se covenga ab menor ni sciencia ab major?, pàg. 435 

Sabs per que la resplandor del sol es pus aprehensible que cella de la luna?, pàg. 
437 

Per que no ha entenció, en tot so que fa, a veritat?, pàg. 439 

Sabs tu per que lome qui mor en pecat mortal, per .j. pecat o per més ha penes qui 
duren sens fi?, pàg. 459 

Sabs per que lo Fill de Deu se volc encarnar?, pàg. 470 
Si enaxí afermes o negues encarnació, per que no afermes so per que més entens de 

paciència en lo subiran be e en lo jusà, e so per que tu est pus proporcionat a sostenir 
pena per lo subiran be e a amar sa paciència?, pàg. 471 

Sabs per que lo subiran be ha donada a karitat creada natura e proprietat que ajust 
diverses coses ensems e que de so qui es en especial fassa comú?, pàg. 481 

Per que est enemic del subiran be negant so per que ell te demostra pus fortment sa 
karitat et proporcioneja so per que ajes major karitat a ell e a tu metex e a ton 
pruísme?, pàg. 482 

Per que la negues ni la desames?, pàg. 488 
E per que no ames tot so per que major prudència pusques aver?, pàg. 488 
Per que est negador ni enemic de so qui tes causa a major benauyransa ni a ésser 

desviat de majors penes?, pàg. 491 

Sabs per que lo subiran be fa miracles?, pàg. 499 
Per que negues ni desames la encarnació del Fill de Deu?, pàg. 500 
Per que la dezames?, pàg. 506 

Sabs tu per que no pots entendre...?, pàg. 552 
Per que negues los articles?, pàg. 555 
Ni per que dezames so qui a contemplar tes ajudable?, pàg. 555 

Sabs per que son los secrets de ta volentat més revelats a ton enteniment que a null 
altre enteniment creat?, pàg. 566 

E sabs per que los secrets de ton cors son pus revelats a la tua ànima que a la mia?, 
pàg. 566 

Sabs tu per que es pus nobla espècia cella de lome que cella del aze?, pàg. 576 

E sabs per que es pus nobla espècia la angèlica que la humana?, pàg. 576 

Sabs per que en lo jusà be .j. be fa altre be senblant a sí metex?, pàg. 585 

E sabs per que tu vulries fer be infinit sil pudies fer?, pàg. 585 

E sabs per que?, pàg. 593 

Deus per que ha creat home?, pàg. 597 

Per que Deus ses encarnat?, pàg. 598 

 

Per què interrogatiu indirecte 
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La subirana forma no àuria per que fos pus simpla que la ànima, pàg. 176 

Matèria no pot ésser en ella; cor si ho era, no àuria per que fos subirana a altres 
formes qui no poden ésser sens matèria, pàg. 179 

E sabs per que los .iiij. se mouen, pàg. 388 

E sabs per que nombre de .iiij. o de més, pàg. 389 

Si demanes per que lo Fill s’encarnà e no s’encarnà lo Pare, pàg. 418 

LES qüestions generals son utrum, què, quiny per que, pàg. 595 

Si demanes per que es lo subiran be, e hom te respon, pàg. 597 
Pus nobla respunció tes feta que no fas si demanes per que es lo jusà be, pàg. 597 
Es demostrat que si demanes per que lo subiran be volc ajustar a sí lo jusà be, pàg. 

597 
 

Per què causal  
Es demostrat que alcuna cosa sia per que tu est mills ordenat e proporcionat a 

pregar, pàg. 572 

 

Per què final 
Cove de necessitat que la Subirana substància aja per que sia a ensús e la tua a 

enjús, pàg. 288 

 
Destinació amb “a” 

Mas cor lo subiran be ha creat lo jusà a significar e a demostrar sí metex ésser just e 
ésser amador de sí mctex e desamador de injuria, pàg. 341 

Mellor est e pus elegible t es lo subiran be a amar e a loar e a servir, que per ésser a 
tu demostrable, pàg. 348 

Que la natura divina ajustàs a si metexa la natura humana, a demostrar la 
possibilitat, pàg. 583 
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L. de Intenció, * (1298) Arbre de Folosofia d’amor, * (1276) Oracions e 
Contemplacions, * (1294) Flors, * (1299) Oracions de Ramon, * (1297) 

Contemplatio Raymundi, * (1313) Compendiosa Contemplatio, transcripció 
directa amb facsímils, proemi i variants dels millors mss. per Moss. 

Salvador Galmés, Palma de Mallorca, 1935. Patrons: Diputació Provincial 
de Balears, Institut d’Estudis Catalans de Barcelona. 

 

L. DE INTENCIÓ, (1298)  pàgs. 1-66, pàg.  
ARBRE DE FOLOSOFIA D’AMOR, (1276) pàgs. 67-227, PÀG.  
ORACIONS E CONTEMPLACIONS, (1294)  pàgs. 229-268, PÀG.  
FLORS, (1299)  pàgs. 269-311, PÀG.  
ORACIONS DE RAMON, (1297)  pàgs. 313-392, PÀG.  
CONTEMPLATIO RAYMUNDI, (1313)  pàgs. 393-435, PÀG.  
COMPENDIOSA CONTEMPLATIO, pàgs. 436-450 

 

Ocurrències valorades en aquest text: 
per a  1 per a que 0 per + S.N. + a + inf 5  

per + inf. causal 50 per + inf. final 32 per + inf. de dest. 171 per + inf.d’immediatesa 

per tal com 1 per ço com  23 per ço car 142 per tal car 0

per ço 255 per raó de 8 per qui 15 ço per que relatiu 35

per què relatiu A.nom. 64 per què relatiu A.orac. 121 per què interrog. dir. 52 per què interrog. indir. 74

perquè causal 2 perquè final 0 perquè substantiu per + rel.comp. 1

Per tal que 36 per ço que  417 per tant 0  

per tostemps 10 per null temps 2 Si per aventura 0 per altres valors 2.210

 

Per a 
On, con yra sià tan mal e perillós peccat, siaus mercè que de yra me lunyets, e a 

pasciencia me acostets per vos amar loar e bendir, e per a mon proysme ajudar, e a ell 
perdonar si contra mi vol faylir, Oracions de Ramon, pàg. 375 

L’editor recull un parell de variants del text procedents d’altres manuscrits en les 
quals apareixen sengles ocurrències de per a: 

Per açò s esdevé que ls hòmens enpobrexen e degasten lurs hens per trop menjar, 
per lo qual son pereroses e dormidors3 e malalts, pàg. 27 

Nota 3, pàg. 27: U, enpobrehexen (O, senpobrexen) e deguasten llurs bens per a 
massa manjar per la qual cosa (cosa tatxat) son perillosos dormidors. [Ms. Add. J6.432 
del British Museum, s. XV.è]. 

 

fas reverencia e honor, e a ells do los meus peus per ells8 honrar e servir; e les 
carreres dels vostres peus fets, Senyor, als meus peus tenir, pàg. 335 

Nota 8, pàg. 335: M, per a ells, Oracions de Ramon, pàg. 335 [M = Ms. JO.JOS de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, confrontat, del s. XV.è],  
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Per + SN + a + infinitiu 

lexà ls sa ymagenació a ymagenar les belees de la glòria de son amat e les penes de 
infern e les legees dels demonis; e lexà a son amat sa memòria per él a membrar, pàg. 
169 

E son enteniment per él a entendre, pàg. 169 
E sa volentat per él a amar, pàg. 169 
E per virtuts a guanyar, per ço que ab virtuts sia digne de vos honrar e servir, pàg. 

374 
Gràcies vos fas. Senyor, car vos, per home a salvar, volgués tants de trebayls 

sostenir, pàg. 377 

 

Per + infinitiu causal 
Car tu entens per ço que mèrit n·ages; e cl mèrit que has per entendre es per la 

segona intenció, pàg. 6 1 
Car mellor cosa es intenció en conèxer e amar Déu, que en haver glòria per conèxer 

e amar Déu, com sia cosa que Déu sia pus intelligible e amable, pàg. 6 
Mellor cosa es enteniment en entendre, con entén Déu, que no es lo mèrit ni la glòria 

que hom ha per entendre, pàg. 7 

E glotonia es per trop menjar e beure, pàg. 26 
S esdevé que ls hòmens enpobrexen e degasten lurs bens per 2 trop menjar, pàg. 27 
Que en aquella secor puscha mortificar e destroyir la fredor qui es en la secor, per 

ésser contraria al foch en la segona intenció de la aygua, pàg. 54 
Ama mes ésser loat per les gents per fer grans colps cn la batalla ab lança o ab 

espasa o massa, matant hòmens injuriosament, que ésser loat per colp de justícia contre 
injuria, pàg. 62 

Malaute estava lamic per sobre amar, pàg. 87 
Lamic avia matèria de plorar per amar lonrament de son amat, pàg. 90 
Qui per malificar e menorificar estava malaute, pàg. 92 
No podia lamic sostenir los turments qui son per major amar, pàg. 106 
Quan serets vos tan bela, tan gran, tan durable, tan poderosa, tan vertuosa vera e 

gloriosa per amar, com per vos metexa?, pàg. 137 
No es colpa de mi si jo no son tan bela gran durable poderosa, e les altres, per amar, 

com só per ma essència e natura, pàg. 137 
                                                 
1  Sovint, com es pot veure en les tres ocurrències destacades en blau, es fa difícil saber el semtit que 

l’autor ens vol transmetre. Es tracta d’un infinitiu causal o de destinació?  
2  3. U [Ms. Add. J6.432 del British Museum, s. XV.è], enpobrehexen (O [Ms. que anomenam de 

Vilafranca, de la Societat Arqueològica LuUiana, s. XV.è], s·enpobrexen) e deguasten llurs bens per a 
massa manjar per la qual cosa (cosa tatxat) son perillosos dormidors. Vegeu requadre ací damunt. 
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Saviea dix a lamic que ploràs pus sovén e ab majors làgremes per amar son amat, 
que per paor de son amat, pàg. 148 

Temprança dix que qui menuga trop e no plora en est mon per trop menjar, que en 
lautre plorarà per sobre endurar, pàg. 149 

Contrarietat d amor dix als uyls de lamic que no plorassen, car per plorar se 
destruhia veer, pàg. 150 

Lamic perdé lo plaer que sentia per plorar, pàg. 150 
Moltes vegades mavets tenguda ociosa per trop parlar e calar, o per poc apendre e 

mostrar, pàg. 153 
Moltes vegades mavets tenguda ociosa per trop parlar e calar, o per poc apendre e 

mostrar, pàg. 153 
Est major donador en esta vida per amar, que en lautra, on not poré amar, pàg. 173 
Li donaven a menjar e a beure lo verí damor qui ausiu los amadors per sobre amar, 

pàg. 178 
Les taules on menjaven los homes rics quis sancfonen per trop menjar, e s 

embriaguen per trop beure, pàg. 179 
La dona damor dix que ela avia més perdut per ésser desconsolada, que per la mort 

de lamic, pàg. 187 
Son los sants de glòria aitant gloriats per bonificar com per entendre, pàg.  
Si saviea fos major per entendre que bonea per bonificar, no pogra bonea abastar a 

entendre, pàg. 285 
Si saviea fos major per entendre que bonea per bonificar, no pogra bonea abastar a 

entendre, pàg. 285 
Aitan luyn es bonea a malea per bonificar, com saviea a ignorància per entendre, 

pàg. 286 
Aitan luyn es bonea a malea per bonificar, com saviea a ignorància per entendre, 

pàg. 286 
En les mars damor anava periclitant lamic per sobre amar, pàg. 297 
Temprança vos deman, per so que <(per)> sobre menjar o boure no sia destemprat 

ni malalt, pàg. 359 
La malautia a la mort, quim venrà per trop menjar et per trop boure, pàg. 359 
La malautia a la mort, quim venrà per trop menjar et per trop boure, pàg. 359 
La mort qui vendrà per maça menjar e per maça beure, pàg. 359 
La mort qui vendrà per maça menjar e per maça beure, pàg. 359 
Fa oblidar la douça sabor que hom sent per menjar e per boure, pàg. 360 
Fa oblidar la douça sabor que hom sent per menjar e per boure, pàg. 360 
Los plaers que hom ha per menjar delicades viandes e per boure bons vins, pàg. 359 
Los plaers que hom ha per menjar delicades viandes e per boure bons vins, pàg. 359 
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He contricció e dolor dels peccats que he fets per massa menjar e per massa boure, 
pàg. 368 

He contricció e dolor dels peccats que he fets per massa menjar e per massa boure, 
pàg. 368 
 

Per+inf. final  
Encarnàsc, fill, nostre senyor Déus per recrear home, que era perdut e cahut en la 

ira de Déu, pàg. 15 
Enaxí con lo demoni tempta en home per destroír tempransa, en axí l àngel benigne 

tempta hom com haja temprança, pàg. 26 
E aquestes .ij. matèries volem menar ensems, per donar doctrina com lamic, pàg. 89 
Morir volc lamic per onrar son amat, pàg. 91 
Tramès amor lo desir al metge damor, lo qual venc per guarir lamic de menor amor 

ab major amor, pàg. 159 
Lo lit en que l amic fo posat per sejornar e dormir, era d’amor, pàg. 160 
MATÍ entrà la dona damor en la cambra per veer lamic, e nol atrobà, pàg. 161 
La dona el metge trameseren .ij. donsels damor, concordar damor e majorificar 

damor, per sercar lamic, pàg. 161 

.ij. àngels damor, que l amat tramès per pendre e ligar lamic e contrariar e 
menorificar, pàg. 162 

Donà l amat vida damor al amic per ésser son avocat, e la mort damor pres per 
ésser son avocat, pàg. 163 

Donà l amat vida damor al amic per ésser son avocat, e la mort damor pres per 
ésser son avocat, pàg. 163 

Si pujes en l arbre per odorar les flors, puja a ton amat tes amors, pàg. 190 
Negú home nos pot sadolar donor; e per aver honor trebaylen més los hòmens que 

per aver bontat saviea vertuts e amor, pàg. 199 
Comensem, doncs, a honrar lamat, e anem per lo mon, sà e là, per honrar lamat, 

pàg. 200 
Lamic e les dones anaren per tota aquela ciutat per veer les honors e desonors que 

les gens fahien al amat, pàg. 203 
Ell era crehat per conèxer Déu, e la volentat era creada per amar Déu, pàg. 253 
Ell era crehat per conèxer Déu, e la volentat era creada per amar Déu, pàg. 253 
Induys lo cors a marturi, murint per preycar sos honramens e per preycar veritat de 

la santa fe cathòlica, pàg. 257 
Induys lo cors a marturi, murint per preycar sos honramens e per preycar veritat de 

la santa fe cathòlica, pàg. 257 
Totes les vuyl membrar entendre e amar per honrar e servir la vostra santa e 

gloriosa unitat., pàg. 317 
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La greu passió que sostengués per nos amar e salvar, pàg. 334 
A vos, santa mar, deman ajuda per exir de mala mar tribulada per peccats, pàg. 343 
Do en servitut totes mes forces corporals e esperitals per honrar e servir les vostres 

valors honraments e honors, pàg. 344 
Se ajustaren divina natura e humana per salvar tota jent xristiana, pàg. 345 
Caritat vos deman per honrar e servir vostra caritat, pàg. 364 
Vos deman amor per vos amar honrar beneyr e obeyr, pàg. 364 

E per ella honrar amar e servir, suspir e plor, pàg. 369 
 

Per+inf. de dest. 
Los corssos celestials, qui son creats per donar influencia als terrenals corssos 

elementats, pàg. 13 
Aquella intenció que Déus hac en pendre carn per recrear home, pàg. 14 
Que poder ne donàs major poder en home per amar e entendre la incarnació, pàg. 

14 
Car esperansa li ajuda per cogitar guardó, pàg. 25 
Necessitat de menjar e de beure es, fill, per sostenir vida, pàg. 26 
Altres son avars per enriqueír sos infants, pàg. 30 
Déus no ha fets los bens temporals per estar ocioses sots possessió dels hòmens 

avars qui utilitat hi enbarguen, pàg. 31 
Supèrbia es esdevenguda en home accidentalment per contrastar a home en 

humilitat, pàg. 31 
En axí con es menjar e beure per sostentar vida corporal, enaxí es oració per 

conservar a ànima la intenció per que li es donada memòria, pàg. 38 
En axí con es menjar e beure per sostentar vida corporal, enaxí es oració per 

conservar a ànima la intenció per que li es donada memòria, pàg. 38 
Aquesta obra, fill, es per poder voler saviesa justicia, pàg. 43 
Lo demoni s esforça que hom am theologia per ésser prelat o maestre o rich e honrat 

e loat, pàg. 45 
Honrament no es desirador mas per esser honrat loffici que li es comanat a honrar, 

pàg. 52 
Lo pus viciós e affectuós atalentament que hom ha en los delits daquest mon, es desijar 
honrament; car per honrar amar e servir Déu son lixats diners parents possessions fills 
c mullers, pàg. 53 

Religiós en vida activa Déu ésser sotsmès a apostoli e a prelat, per ordonar lo poble 
que·l s es comanat, pàg. 56 

Als religioses es assignada preycació e confessió, per ésser vida activa e justicia en 
poble, qui ab fe e ab esperança e caritat, e ab les altres virtuts, se mantén, pàg. 56 
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Clergue es, fill, per intenció de mantenir e de examplificar la santa fe cathòlica, e es 
per fer sacrifici a Déu, e per destroir heretges e errors, e per oir confessions, e per 
certifficar los hòmens dels duptes que han de la fe; e clergue es, fill, per preyicar e 
disputar ab los infisels, e es per donar consell, e per pacificar los hòmens qui son en 
treball, pàg. 27 

Clergue es, fill, per intenció de mantenir e de examplificar la santa fe cathòlica, e es 
per fer sacrifici a Déu, e per destroir heretges e errors, e per oir confessions, e per 
certifficar los hòmens dels duptes que han de la fe; e clergue es, fill, per preyicar e 
disputar ab los infisels, e es per donar consell, e per pacificar los hòmens qui son en 
treball, pàg. 27 

Clergue es, fill, per intenció de mantenir e de examplificar la santa fe cathòlica, e es 
per fer sacrifici a Déu, e per destroir heretges e errors, e per oir confessions, e per 
certifficar los hòmens dels duptes que han de la fe; e clergue es, fill, per preyicar e 
disputar ab los infisels, e es per donar consell, e per pacificar los hòmens qui son en 
treball, pàg. 27 

Clergue es, fill, per intenció de mantenir e de examplificar la santa fe cathòlica, e es 
per fer sacrifici a Déu, e per destroir heretges e errors, e per oir confessions, e per 
certifficar los hòmens dels duptes que han de la fe; e clergue es, fill, per preyicar e 
disputar ab los infisels, e es per donar consell, e per pacificar los hòmens qui son en 
treball, pàg. 27 

Clergue es, fill, per intenció de mantenir e de examplificar la santa fe cathòlica, e es 
per fer sacrifici a Déu, e per destroir heretges e errors, e per oir confessions, e per 
certifficar los hòmens dels duptes que han de la fe; e clergue es, fill, per preyicar e 
disputar ab los infisels, e es per donar consell, e per pacificar los hòmens qui son en 
treball, pàg. 27 

Clergue es, fill, per intenció de mantenir e de examplificar la santa fe cathòlica, e es 
per fer sacrifici a Déu, e per destroir heretges e errors, e per oir confessions, e per 
certifficar los hòmens dels duptes que han de la fe; e clergue es, fill, per preyicar e 
disputar ab los infisels, e es per donar consell, e per pacificar los hòmens qui son en 
treball, pàg. 27 

Clergue es, fill, per intenció de mantenir e de examplificar la santa fe cathòlica, e es 
per fer sacrifici a Déu, e per destroir heretges e errors, e per oir confessions, e per 
certifficar los hòmens dels duptes que han de la fe; e clergue es, fill, per preyicar e 
disputar ab los infisels, e es per donar consell, e per pacificar los hòmens qui son en 
treball, pàg. 27 

Comensament es so qui es denant a totes coses per comensar, pàg. 75 
Can l’amic enforteex a tot son poder sa amor per amar son amat, pàg. 79 
E adoncs entraren en la sua amor, per ésser amades, la bonea granea duració poder 

del amat, pàg. 89 
Sentia l’amic, per honrar loar e servir son amat, gran fam set calor, e moltes dautres 

malenanses, pàg. 90 
La fi d’amar tramés l’amic a son amat per bonificar magnificar e durar, pàg. 92 
Consolació e paciència demanaren a l’amic, de que·l guardonaria amor per amar 

son amat, pàg. 105 
Amat, dix l’amic: as tan gran vertut per bonificar com per amar?, pàg. 110 
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Amat, dix l’amic: as tan gran vertut per bonificar com per amar?, pàg. 110 
Fem desirar los plaers qui molt duren, per entendre e membrar la glòria de ton 

amat, pàg. 119 
Dona m les accions e passions d’amor, per so que en tu aja gran glòria per ésser 

gran e forts amador, pàg. 126 
No trop quim vuyla ajudar a ésser aytan bela per obrar, com son per ma natura, pàg. 

137 
Assò metex se seguiria si l’amat no avia aytan gran belea per magnificar com per sa 

granea, e per eternar com per eternitat, pàg. 138 
Donàli poder de plorar ab que ploràs per amar son amat, pàg. 149 
Que l’amat e l amor aguessen molts servidors per plorar, pàg. 151 
La paor que avets a sostenir trebayls e langors per amar, pàg. 152 
Cuydà durmir e aver repòs; e per veer les beles figures de la cambra, pàg. 160 
No ha negú confort ni remey per pregar per aquel qui mor en mortal peccat, pàg. 

170 
E ses mans levà al cel per esperar gràcia e perdó, pàg. 170 
Jutge mi metex a amar tot so que fassats de mi, sia per salvar o per dampnar, pàg. 

171 
Jutge mi metex a amar tot so que fassats de mi, sia per salvar o per dampnar, pàg. 

171 
Perdona als donzels d’amor qui man aportat en esta terra per morir, pàg. 181 
Consira con l’amat està en alta bonea per alt bonificar, e en alt poder per alt 

possificar, pàg. 181 
Consira que enaxí com ton amat està subirà be per subirà bonificar, està subirà gran 

per subirà magnificar, pàg. 192 
Si ho avia, poria ésser pus gran per eternar, que granea per infinir e magnificar, 

pàg. 194 
Eternal està luyn a contrarietat per concordar eternal e infinit, pàg. 195 
Son los sants creats e salvats, so es a saber, per membrar conèxer amar loar e 

beneir l’amat, pàg. 222 
Aitanta com ne pot caber en l ànima dels sants per membrar entendre e amar l’amat, 

pàg. 222 
Es passiva calitat de plaer que los beneuyrats sostenen per ésser en glòria, pàg. 222 
E asò metex del sentir dels corses dels sants, qui auran glòria per sentir, veent la .j. 

lautre, pàg. 223 
Per aysò lo fruyt tots temps es cuylit e està en cuylir en glòria per entendre e amar 

l’amat, pàg. 225 
Lo subject daquest Arbre es amaficació, ab orde de ses rails, per amar son amat, 

pàg. 225 
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Respòs la memòria dient que per afermar Déus ésser, Déu ésser membrament en 
ésser segons causa final, e per negar Déus ésser, membrava més ésser la cosa per 
ventura que per occasió, pàg. 234 

Respòs la memòria dient que per afermar Déus ésser, Déu ésser membrament en 
ésser segons causa final, e per negar Déus ésser, membrava més ésser la cosa per 
ventura que per occasió, pàg. 234 

Aytant es digne, la infinitat de [tes] dignitats, com sia coneguda e amada per poder a 
qui dons infinitat de ta essència, pàg. 247 

Que aytant est gran en infinitat per bonificar infinir eternejar virtuejar, com est en 
conèxer e amar, pàg. 247 

Que no fos contra sos mèrits, los quals <(avia]> per entendre, pàg. 254 
Yo puscha puyar mon entendre que en Déu ha perfecció, venim per obrar be, pàg. 

258 
Alegravas l’amic car bonea e amor eren egals en son amat per bonificar e amar, 

pàg. 275 
Si eternitat no fos aitan gran per eternar com per estar, no abastaria eternitat a gran 

amar, pàg. 276 
Si eternitat no fos aitan gran per eternar com per estar, no abastaria eternitat a gran 

amar, pàg. 276 
Granea e poder entraren en amor, per so que agués aitan gran poder per amar com 

per estar so que es, pàg. 276 
Granea de poder es que en saviea per poder <esser> pusquen eser esencials 

entellectiu entelligible entendre, pàg. 286 
Saviea e differencia an en granca diferenciar e entendre, car per differenciar son 

destines, en granea, magnificatiu magnificable magnificar, e per entendre son 
entelligibles, pàg. 287 

Saviea e differencia an en granca diferenciar e entendre, car per differenciar son 
destines, en granea, magnificatiu magnificable magnificar, e per entendre son 
entelligibles, pàg. 287 

Si possificar no fos per entendre, entendre no fóra per posificar, pàg. 289 
Si possificar no fos per entendre, entendre no fóra per posificar, pàg. 289 
Tota saviea creada es comensada per aver glòria, pàg. 293 
Demanaren amadors al amic, per ques metia en peril de mort per amar, pàg. 295 
Demanà granea a amor, sil amic amava aitant son amat per obrar com per estar, 

pàg. 295 
Demanà granea a amor, sil amic amava aitant son amat per obrar com per estar, 

pàg. 295 
Amor, dix l’amic : es tan gran lo meu amat per amar com per entendre?, pàg. 296 
Amor, dix l’amic : es tan gran lo meu amat per amar com per entendre?, pàg. 296 
Per que·l amic avia paor de morir ni de sostenir aversitats per honrar son amat?, 

pàg. 299 
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Demanaren al amic, si era pus obligat a son amat per amar que per entendre, pàg. 299 
Demanaren al amic, si era pus obligat a son amat per amar que per entendre, pàg. 299 
Al amic demanaren savis amadors, si l amat <(l)>avia més creat per amar que per 

entendre, pàg. 299 
Al amic demanaren savis amadors, si l amat <(l)>avia més creat per amar que per 

entendre, pàg. 299 
Es demanat, si ls benavuyrats qui son en parahís an tanta glòria per bonificar com 

per entendre, pàg. 303 
Es demanat, si ls benavuyrats qui son en parahís an tanta glòria per bonificar com 

per entendre, pàg. 303 
Es demanat, si saviea es major per entendre que bonea per bonificar, pàg. 304 
Es demanat, si saviea es major per entendre que bonea per bonificar, pàg. 304 
Es demanat, si bontat es tan luyn a minoritat per bonificar com saviea per entendre, 

pàg. 304 
Es demanat, si bontat es tan luyn a minoritat per bonificar com saviea per entendre, 

pàg. 304 
Demanaren savis a saviea e a volentat, si son egals per estar e per obrar, pàg. 308 
Demanaren savis a saviea e a volentat, si son egals per estar e per obrar, pàg. 308 
Una ànima dampnada demanà a saviea, per que avia pena, pus que per aver glòria 

era comensada, pàg. 310 
Per que yo, Senyor, qui per ella son sustentat, do a ella e present tota ma duració, 

per ella honrar loar amar santificar e servir, pàg. 324 
Con sia açò que tot quant es, deja durar per vos amar honrar e servir, pàg. 324 
Desir entendre en vos honrar amar e servir, per vos fer entendre a aquells qui no ho 

saben, pàg. 326 
Lo meu enteniment havets creat per vos entendre, pàg. 327 
Flor de amor qui hom enamora en vos desirar, e per vos amar honrar e servir, pàg. 

330 
Com aja a vos gran amor, e que per vos molt amar e servir en est mon, pàg. 331 3 
Himaginacions sicn lits de bons pensamens, vergcns, sens sutzura, humils per caritat 

e amor, e per conèxer la pobresa que he per natura, pàg. 333 
Tro quem faça vos tant amar, que mon cors ne sdevenga en dessecar e languir per 

amar, pàg. 334 
Aor, Senyor, la greu dolor e la greu passió que al vostre cors façs, per nostra amor 

sostenir, pàg. 336 
Planch sospir e plor car los xristians veyg tan negligens en recobrar lo sant Sepulcre 

per vos honrar e servir, pàg. 336 

                                                 
3   Tal com advertíem més amunt en la nota 1, indiquem en color blau les ocurrències més difícils de 

classificar o d’escatir el semtit que l’autor ens vol transmetre. Es tracta d’infinitius causals o de 
destinació? 
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Donats sajús dousor e sabor de plorar sospirar e amar per vos membrar honrar 
servir, e per peccats perdonar, pàg. 340 

A vos, estela, puyg mon membrar entendre e amar, per ells illuminar de la vostra 
amor resplandent e gloriosa, pàg. 344 

A vos, font gloriosa, do ma esperança e ma amor, e per vos amar planch suspir e 
plor ab dolçor de amor, pàg. 344 

On, con vos lus donets lo sol per illuminar e lo foch per escalfar e la pluja per 
fructificar e l apetit per gustar, pàg. 348 

On, con vos lus donets lo sol per illuminar e lo foch per escalfar e la pluja per 
fructificar e l apetit per gustar, pàg. 348 

On, con vos lus donets lo sol per illuminar e lo foch per escalfar e la pluja per 
fructificar e l apetit per gustar, pàg. 348 

On, con vos lus donets lo sol per illuminar e lo foch per escalfar e la pluja per 
fructificar e l apetit per gustar, pàg. 348 

E si lurs ànimes estan. Senyor, en porgatori per complir lur penitencia, pàg. 350 
Que sia nat en est mon per vos honrar amar e servir, pàg. 352 
Quem donets gràcia e virtut con los pugua nodrir e mantenir per vos amar membrar 

entendre e honrar, pàg. 352 
Donatslos mavets per vos beneyr loar e bendir, pàg. 352 
Que la amor lo plaer e la honor sia per vos servir honrar e benehir, pàg. 352 
Los meus amichs: per la vostra amor e per vos servir, me ajuden em aconseylen, pàg. 

353 
Vos deman justicia per vos servir, pàg. 354 
Conseyl e ajuda a nosaltres per vos molt honrar e beneyr, pàg. 355 
Me faça estar en suspírar per vos amar honrar e servir, pàg. 358 
E encara, que los peccats son molt greus e pesants, còn porà córrer ni a vos venir 

per vos amar e servir?, pàg. 358 
Atemprat en son parlar, en son anar, en son vestir, e en totes les altres coses 

pertanyens, per vos amar servir e honrar, pàg. 360 
En tot ço que creu de vos e per vos, aorvos Senyor, eus beneesch,, pàg. 361 
Los quals mavets donats per vos servir, pàg. 361 
Que aja molts sants hòmens, savis e devots, per ella mantenir e defendre contra 

aquells qui la volen de truyr, pàg. 361 
Neguna flor es tan necessària per vos servir, pàg. 362 
Que aja santa e alta volentat per vos amar loar honrar e beneyr, pàg. 364 
A grans trebayls per vostra amor sostenir, e a grans penes fugir, pàg. 365 
Pregats tant per demanar e haver caritat, tro quem sia donada, pàg. 365 
Ne lexa lurs uyls per vos plorar, pàg. 366 
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Vos deman humilitat per vos amar e que per vos sia amat, per vos menbrar e que per 
vos sia membrat, pàg. 371 

Vos deman humilitat per vos amar e que per vos sia amat, per vos menbrar e que per 
vos sia membrat, pàg. 371 

Pus que per vos amar honrar bendir e servir la us deman, pàg. 371 
Mon cogitar membrar entendre et amar humiliets, per vos honrar loar e servir, pàg. 

371 
Ni ells no fan per que averles puxen, ne per vos amar honrar e servir, pàg. 373 
La libertat que vos li avets donada per vos amar, pàg. 373 
Grans covenen ésser los dcsirers que hom deu aver per vos amar membrar e 

entendre, e fer loar e servir per tot lo mon, pàg. 377 
Degra la terra obrir per mi sorbir e lo cors pudrir e la ànima en infern englotir, pàg. 

378 
Adonchs sintràste enamorar de la granesa de Déu, la qual ha en sí matex per 

engenrar e espirar, pàg. 381 
Te enamoraràs del poder de Déu e de tots aquells poders qui son per ell honrar e 

servir, pàg. 382 
Començaràs Déus amar e pregar per sa amor e per ell honrar servir loar e beneyr, 

pàg. 386 
Continua tant lo capítol per molt membrar e entendre avarícia, pàg. 389 
Seràs en ton cor ornat per amor, e en ta memòria per membrar, e en ton enteniment 

per entendre, donant laor gràcies e mercès a Déu, pàg. 392 

 

Infinitiu d’acció no feta 
Comensament es so qui es denant a totes coses per comensar, Arbre de Filosofia 

d’amor, pàg. 75 

 

Ço (acò) per que relatiu 
molt te serà útil a conservar virtuts, e a contrastar a vicis, e a observar intenció en 

ço per que es, pàg. 15 
Car ço per que csperansa tes donada, es per ço que uses de ella, pàg. 17 
Aquesta justicia amaràs, fill, e hauràs si coneyxes e ames ço per que es, pàg. 20 
En tal manera que entenció sia enversada e contre ço per que als hòmens es donada, 

pàg. 21 
Déu ésser amada per la segona intenció, e ço per que es riquesa amadora, son los 

bens que justícia vol multiplicar, pàg. 30 
Les dues intencions del home humil fan ço per que son en caritat, pàg. 32 
Amants per la segona intenció so per que hom ha occasió de ira, pàg. 37 
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So per que lo demoni tempta lo cavaller contre la intenció per que es cavaller, es, 
pàg. 63 

Bonea es so per que bo fa be, pàg. 74 
Granea es so per que bonea duració poder, pàg. 74 
Duració es so per que bonea granea, pàg. 74 
Poder es so per que bonea granea, pàg. 74 
Saviea es so per que savi entén sàviament, pàg. 74 
Differencia es so per que bonea granea, pàg. 74 
Concordansa es so per qui bonea granea, pàg. 74 
Contrarietat es so per que moltes coses son contraries, pàg. 74 
So per que belea es ram damor, es car amor requer belea d amic e damat, pàg. 130 
Recontà lamor al amat so per que lamar se clamava, pàg. 140 
Los donzels damor dixeren a lamor, que éls no volien servir dona qui de so per que 

plora deuria riure, pàg. 186 
Totes creatures fan so per que son creades, pàg. 199 

Exceptat home peccador e demoni, qui fa tot lo contrari de so per que es creat, pàg. 
199 

So per que deim que Déus es fruyt damor es per so car Déus es fi e compliment de 
tot quant es, pàg. 205 

E so per que deim que la obra de Déu, la qual ha en sí mctex, es fruyt damor, es per 
so car es fi e compliment de totes les obres, pàg. 205 

E so per que deim que beneuyransa es fruyt damor, es per so car en la beneuyransa 
de lautra vida an repòs los sants, pàg. 205 

Cove que açò per que jo seria Déu, si avia en mi la perfecció de la obra demunt dita, 
que aquella sia en Déu de necessitat, pàg. 251 

So per que veritat es en bonea e en saviea, pàg. 285 
So per que saviea es gran, es car ha en sí esencial entellectiu, pàg. 286 
So per que saviea ha gran vertut, es car es gran vertuós, pàg. 286 
So per que veritat es gran en saviea, es car verifica en ela entellectiu, pàg. 286 
So per que saviea ha major granea, es entendre, qui es magnificar de magnificatiu, 

pàg. 287 
So per que saviea ha gran egaltat, es car ha en sí esencials egals relatius 

dentellectiu, pàg. 287 
Què es so per que saviea ha gran vcrtut?, pàg. 304 
Què es so per que veritat es gran en saviea?, pàg. 304 
Què es so per que saviea ha major granea?, pàg. 305 
Què es so per que saviea ha gran cgaltat?, pàg. 305 
Què es so per que granea e saviea son luyn a minoritat?, pàg. 305 
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Per què relatiu. ant. nom. 
per açò, fill, lur intenció es enversada e falsa e contre la intenció per que Déus la ha 

creada, pàg. 9 
Seguexen lorde e la regla de la intenció per que son creades, pàg. 12 
Totes estes coses son dejús en intenció, es contre la intenció per que es creat, faent 

peccats, pàg. 12 
Temptació diabòlica! es ab los .vij. peccats mortals temptant fe contre la intenció per 

que fe es, pàg. 15 
Quet ajuden a conservar la fe e la intenció per que tes donada, pàg. 15 
Sí açò no sotsposes en tu, faries injuria a la intenció per que fe es, e obeyiries a 

temptació diabolical, pàg. 16 
Adonchs est, fill, temptat contre la intenció per que esperansa es, pàg. 17 
Amaràs la intenció per que esperansa es, e usaràs en esperansa de les altres virtuts, 

pàg. 17 
Aquesta virtut se ajuda ab virtut matexa e ab la intenció per que son les altres 

virtuts; pàg. 18 

E si tu, fill, est temptat contre caritat, ajudat ab la intenció per que es caritat, e 
ajuda sa intenció a conservar, ab les altres virtuts; pàg. 18 

Car conservant en ton coratge la entenció per que es caritat, pàg. 18 
Salva a caritat la entenció per que es, segons que damont te havem exemplificat, 

pàg. 19 
Que uses de la intenció per que tu est e per que es ton senyor terrenal, pàg. 19 
Que uses de la intenció per que tu est e per que es ton senyor terrenal, pàg. 19 
Conserva contre temptació la final rahó per que es la cosa, pàg. 19 
Segons la intenció per que tes donada caritat, pàg. 19 
Jutgya en ton coratge la intenció per que es caritat e les altres virtuts, pàg. 20 
Se fa sobre la intenció per que prudència es, pàg. 22 
Seguesquen la intenció per que prudència es en home, pàg. 22 
No parlaràs tro que entenes la entenció per que vols parlar, pàg. 23 
Té exemplificada la obra de temprança e de virtuts, e la intenció per ques pot hom 

deffendre de temptacions, pàg. 25 
Son inclinacions per que les criatures esdevenguen en no res, e que en elles no sia la 

intenció per que son, pàg. 26 
Son inclinacions per que les criatures esdevenguen en no res, e que en elles no sia la 

intenció per que son, pàg. 26 
Injuria sesforça a destroir la intenció per que es castedat, pàg. 27 
Tempta lo cavaller contre la intenció per que es cavaller, es, pàg. 63 
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Savi cavaller es aquell qui sap conservar la intenció per que es cavaller, pàg. 63 
La raó per que posam en aquest Arbre d amor difinicions, es, pàg. 74 
La entcnció per que mesclam amor ab sos comensamens e rails, pàg. 78 
Là raó per que posam, en aquest Arbre d amor, cogitacions damor, es, pàg. 83 
La raó per que posam, en aquest Arbre damor, tronc damor, es, pàg. 86 
La raó per que posam en aquest Arbre condicions, qüestions, pregueres damor, es, 

pàg. 94 
Demanà lamic a lamat, si avia en si metex neguna natura per ques pogués del lunyar 

son amar, pàg. 112 
La raó per que liberalitat es ram damor, es, pàg. 130 
La raó per que solàs damor es .j. de sos rams, es, pàg. 130 
Amic, dix lamor: encara es .j. altre grau major per que tu es ubligat a onrar amar e 

servir ton amat, pàg. 131 
Ha en lamat neguna altra liberalitat per quel deja molt amar membrar entendre 

honrar e servir, pàg. 133 
Que isquen de peccat per sa amor e venguen a la fi per quels ha creats, pàg. 133 
En totes les maneres per que dons pusquen ésser dats, pàg. 134 
Es exempli als hòmens qui an moltes condicions per que son legs e alcuna per que 

son bels, axí com la bela dona qui es bela per belea corporal, pàg. 136 
Es exempli als hòmens qui an moltes condicions per que son legs e alcuna per que 

son bels, axí com la bela dona qui es bela per belea corporal, pàg. 136 
Que aulegàs los drets per que lamic no devia morir, pàg. 163 
Demanà a saviea si sabia neguna cosa per que lamic pogués aucir, pàg. 178  
Ma fila ha donada doctrina, per vida damor, a lamic, per que no pot murir, pàg. 178 
La mort damor dix a saviea que li donàs altre consel per que pogués lamic ausiure, 

pàg. 180 
E la raó per que posam aquestes .iij. maneres de flors en est Arbre, es, pàg. 188 
Recomtaren al pelegrí la entenció per que anaven estar en los boscatges, pàg. 204 
Es per raó de la fi per que son los sants creats e salvats, pàg. 223 
Entendre en sí los objects per que senten gran infinidament en essència, pàg. 241 
La final intenció per que era creat, pàg. 253 
Contra la final rahó per que era creada, pàg. 254 
La final intenció per que era creat, pàg. 259 
Demanà volentat per que era lordonament demunt dit, pàg. 262 
Cove en ell ésser aquella virtut per que jo son pus virtuós a entendre, pàg. 265 
Pert sí mateix per so cor fa contra la fi per que es creat, pàg. 280 
Magnificar e entendre son aqueles cozes per que granea e saviea son luyn a 

minoritat, pàg. 287 
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Lo desvien de la fin per que l avets creats, pàg. 321 
Que vos levets de mi tot aquell poder per que hom vos pot deservir, pàg. 325 
Prechvos per mos frares per caritat, qui es virtut per que hom està frare per amor, 

pàg. 352 
Es mesura qui dura e per que hom de vos s enamora, pàg. 360 
Glotonia es aquell peccat per que los hòmens son pus sovén malalts, pàg. 367 
Totes les coses per que yra crex e montiplica, pàg. 375 
Es gran lobligamenf per que son tengut a vos amar membrar, pàg. 377 
Volem donar doctrina e ensenyament per que hom qui desira molt amar, pàg. 378 
Adonchs conexeràs la manera per que hom de Déu se enamora, pàg. 386 

 

Per què relatiu ant. orac. 
Al amic qui temia sostenir los trebayls damor, demanà caritat, per ques hujava 

damar, pàg. 105 
He crecnsa que la saviea sia poca e ociosa; per que ma volentat e mon amar ne 

volen fer clams al amat, pàg. 141 
No era tan gran com lo seu entendre, qui ensercava lamat ab differencia. Per que us 

prech, amor, dix lamic, que per vos aja tan gran amar, pàg. 142 
Aitant lo veg alegrar cantar e sejornar; per quet prec, amat, que tu qui has egualtat 

dentendre e amar, pàg. 143 
No avia temor de son amat e amor; per que lamic pregà lamat e lamor quen 

presessen venjansa ab molt amar suspirar e plorar, pàg. 152 
Enayxí de molts altres falimentz que avets fets contra l amor e vostre amat; per quen 

planc en plor, e vos de vostre amat ne devets aver vergonya, pàg. 153 
Molts daltres vicis e pecats, e tenia eles ocioses e deshonrades; per que devia aver 

gran paor de son amat, pàg. 154 
Avia moltes vegades fetes grans errades contra ela e contra amor; per que él de son 

amat devia aver gran paor, pàg. 154 
Era contra ela e contra son amat; per que de son amat ne devia aver gran paor, pàg. 

155 
Jo not lexara comensar faliment ni peccat ni fals amar; per quem deg de tu clamar 

al amat, pàg. 156 
Vos avets contra mi errat moltes vegades, per quen deuets aver paor de vostre amat, 

pàg. 157 
La corda damor qui es de concordar e egalar; per que prec lamat que de vos me 

fassa dret, pàg. 157 
No volia los trebayls damor sostenir; per que podets conèxer que él no ha bona 

amor, pàg. 164 
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Amor ha gran poder si sobre natura lo fa viure; per que es dret e raó que vos, amat, 
fassats viure lamic, pàg. 165 

Son missatges de falsa amor; per ques tayn que lamic adés encontinent muyra per 
amor, pàg. 166 

Tota la totalitat de mon ésser he falit e peccat contra mon amat; per que nay 
contricció dolor e tristicia, pàg. 168 

Poc son per peccats, per nativitat e natura; per que yo no deman segons comparació 
de mon estament, pàg. 171 

Demana a son amat duració de gran be, que fassa durar sa oració; per que ara, en 
lo punt de ma mort, vos do tota ma amor, pàg. 172 

Lo qual enversament jo no pusc creure per ncguna re; per que no es maraveia sit 
dcman, e esper de tu, do e perdó, pàg. 173 

Car no ho requeren tes vertuts ni ta amor; per que de tot en tot he esperansa en tu, 
pàg. 173 

«Per fals e viciós amic negú amat desira ésser amat ni servit»; per ques seguex que 
si lamic es savi e discret, que l amat ama ésser per él servit, pàg. 175 

Es signifficat que amic qui ha a son amat major amor, no ha paor de fals home; per 
ques seguex que si lamic ha major amor a son amat, no li qual aver paor, pàg. 175 

Que ell no vuyla ésser honrat ni salvació de gents; per que lo defaliment no es de 
part de Déu, mas de part los hòmens, pàg. 200 

Aytant estaran los sants en paraís, com Déus en sa eternitat; per que no porà ésser 
en paraís successió de temps, pàg. 222 

Mas la obra intrínseca es infínida; per que no pot alterar sa glòria en multiplicació, 
pàg. 261 

Remembrà memòria la segona manera de virtut; per que l enteniment dix aquestes 
paraules, pàg. 266 

Bontat gran eternal poderosa e complida de tots bens, e digna de tot honrament e 
honor; per que us clam mercè ab plors sospirs e amors, pàg. 322 

Es obligat a honrar e servir vostra perdurable gloriosa eternitat; per que yo, Senyor, 
qui per ella son sustentat, do a ella e present tota ma duració, pàg. 324 

Sens vos res no serien; per que us clam mercè, pàg. 325 
Que us faça als hòmens amar honrar e servir; per queus clam mercè, pàg. 328 
No poria so complir sens que no fos no poria so complir sens que no fos per vos 

amat; per que sia de vostra gran bontat pietat e humilitat, que mi façats vos matex 
amar, pàg. 329 

Per aysò amàs en vos matex virginitat. Per que us clam mercè, per pietat, pàg. 332 
Alegre de fugiment a perpetual pena e dampnació. Per queus clam mercè, Senyor, 

pàg. 337 
Cntristàs les ànimes dels dampnats, qui en lo vostre aveniment no han creegut. Per 

que us ador, vos lou eus beneesch, pàg. 338 
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Resuscitàs en estament de caritat e de gràcia per la amor gran que ella vos avia. Per 
que us clam mercè quem rcsuscitets, pàg. 339 

Con ama entén e membra peccat, per que mor en vostra yra e judici qui 1os jutgen a 
sostenir penes infernals e perpetuals. Per queus prech quem resuscitets mon menbrar 
entendre, pàg. 339 

Con ama entén e membra peccat, per que mor en vostra yra e judici qui 1os jutgen a 
sostenir penes infernals e perpetuals. Per queus prech quem resuscitets mon menbrar 
entendre, pàg. 339 

Con fo nat de nostra Dona verge gloriosa. Per queus clam mercè. Senyor, per pietat, 
pàg. 339 

Con d est mon pujàs als cels sèer a la destra part de deu Pare; per que us ahor, vos 
lou eus beneescb, pàg. 340 

Lur glòria reebé compliment. Per queus ahor eus deman, per pietat e amor, quem 
pugets, pàg. 341 

Molt he contra vos e vostra honor faylit e peccat; per que tem molt vostre judici, pàg. 
341 

Auran per vostra amor vensuda la carn, lo demoni, e lo mon. Per queus clam mercè, 
pàg. 341 

Cobriren lo pahiment, al peu de la creu, de flors blanches e vermeyles. Per que vos 
ahor, vos am eus membre, pàg. 342 

Jutge deu plen d amors, roscs e violes d arbre de vida e perdó. Per que vos clam 
mercè, pàg. 342 

Direts als peccadors que vagen en l infern perdurable. Per que yo. Senyor, no sé a 
mi que direts, pàg. 342 

Sots piadós liberal, e de pietat e misericòrdia ahondós. Per que us ahor, vos am, 
pàg. 342 

Santa Maria es nom que significa santa mare més que altre; per que jo us entén 
santa marc per vostre nom qui es santa Maria. Per que a vos, santa Maria, fas 
reverencia e honor, pàg. 343 

Santa Maria es nom que significa santa mare més que altre; per que jo us entén 
santa marc per vostre nom qui es santa Maria. Per que a vos, santa Maria, fas 
reverencia e honor, pàg. 343 

Santa Maria significa santa mar; per que us apell santa mar, hon viuen esperances 
de peccadors, pàg. 343 

Desirans vostres honraments multiplicar e dir a les jents qui vos no conexen ni 
amen. Per que a vos, alba qui illumina tenebres, me don em coman, pàg. 343 

Molt vos faessets membrar entendre amar honrar e servir. Per que us clam mercè, 
pàg. 347 

Morí caritat devoció e veritat en la major partida. Per que us prech, per mercè e 
pietat, que retorn caritat, pàg. 349 

Vos amats ells e ells amen vos; per quem tench per obligat a vos amar, pàg. 350 
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Deyglos amar per totes estes maneres. Per que us prech. Senyor, eus clam mercè, 
pàg. 350 

Que la amor lo plaer e la honor sia per vos servir honrar e benehir. Per que vos. 
Senyor, qui sots parent nostre per la humana natura que preses en nostra Dona, pàg. 
352 

Los meus amichs: per la vostra amor e per vos servir, me ajuden em aconseylen; per 
que vos prech per ells con los ajats grat, pàg. 353 

Moltes vegades m avets perdut per mos peccats, e per ells vos he perdut; per que us 
deman justícia que mi reta a vos, e vos a mi, pàg. 354 

Estes coses son drets que vos avets en mi; per que los atorch e a ells, pàg. 354 
Contra mon proysme, de qui vos sots senyor; per quem jutge en tant, quen planch en 

plor, pàg. 354 
Estan les ànimes dels hòmens en peccats e tenebres sens prudència; per queus 

deman, per pietat e caritat, quem donets prudència, pàg. 356 
No es de vostra entenció que sens saviesa lo pogués complir; per queus cove, per 

justicia, mi exoir, pàg. 356 
He errat e greument peccat contra vos e contra mi e mon proysme; per queus clam 

mercè, pàg. 356 
Quant a son edifici de amor e per amor del pus alt e fort senyor. Per que us prech, 

per mercè, pàg. 357 
Creada es per sí matexa pocha e tost es vençuda; per que de la vostra amor ha la 

mia gran mester ajuda, pàg. 358 
De mos peccats molt fortment penedir; per queus clam mercè, pàg. 359 
Quim venrà per trop menjar et per trop boure; per queus sia de mercè quem donets 

temprança, pàg. 359 
Hom de vos s enamora; per que us deman, Senyor, tenprança, pàg. 360 
Vos honren eus beneesquen; per que us sia de pietat e mercè quem mantingats en la 

vera fe, pàg. 360 
Que en vos amar honrar e servir estiguessen. Per que sia de vostra mercè que a la 

santa fe donets molts e bons servidors, pàg. 361 
Consiren lurs necessitats e greus peccats; per queus prech, per pietat, quem donets, 

pàg. 362 
Los uyls plorar, e vos amar honrar e servir; per que us deman caritat, pàg. 364 
Per vostra amor suspirar e plorar. Per que us sia de mercè quem donets, pàg. 364 
Venç crueltat osciositat malenança e peccat. Per que us placia. Senyor, que caritat 

donets, pàg. 364 
Caritat, Senyor, fa home liberal leyal humil alegre ensenyat vertader forts cortès e 

piadós; e crueltat fa tot lo contrari. Per que si vos, Senyor, nom donats caritat seré 
comprès, pàg. 365 

Restituyr so que ha pres tolt o cnblat contra son proysme. Per que us clam mercè, 
pàg. 365 
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Enpatxa lurs boches a vos loar e mercè clamar. Per que us prech. Senyor, per 
caritat pietat e mercè, quem defenats, pàg. 366 

Es plena de mortals peccats. Per que us prech, Senyor, per vostra gran liberalitat e 
caritat, quem tragats de avaricia, pàg. 366 

Hom noi poria cogitar dir ni escriure. Per que vos prech eus soplech, pàg. 366 
Grans dormidors cant han massa menjat e begut. Per queus prech quem donets 

temprança, pàg. 367 
Per la qual enveja està roberia guerra e mort. Per que us clam mercè, per pietat, 

qucm donets bontat, pàg. 368 
Per glotonia, Senyor, s’enjenra pusterma bubes ronya floronques, e moltes d altres 

malanances; per que hom sent molt més de penes e de mals, que los plaers que hom ha 
per menjar delicades viandes e per boure bons vins. Per queus deman abstinència 
contra gola, pàg. 368 

Per glotonia, Senyor, s’enjenra pusterma bubes ronya floronques, e moltes d altres 
malanances; per que hom sent molt més de penes e de mals, que los plaers que hom ha 
per menjar delicades viandes e per boure bons vins. Per queus deman abstinència 
contra gola, pàg. 368 

Molts d altres mals. Per queus clam mercè, pàg. 368 
Leges paraules e mentideres. Per queus prech, per pietat, quem lavets ma ànima, 

pàg. 368 
No les deu hom nomenar ne escriure; per que de tot ço que he fet per lutxuria, me 

penet, pàg. 368 
Castedat es porpra pali cendat, flor de lir, rubís e viola. Per que vos deman nedeetat 

de cors, pàg. 369 
Leyg es e sutze a tocar, a veser, e a cogitar e parlar. Per que us vuyl pregar, pàg. 

369 
Hom ha per engenramenr naximent corrupció e mort. Per que vos, senyor Déus, pàg. 

370 
Que ab ells no volen anar ni participar. Per queus prech, per pietat e mercè, quem 

donets a humilitat, pàg. 370 
En sa bocha oració e demanar perdó! Per que vos deman humilitat, pàg. 371 
Pobrees e escarns per vostra amor. Per que gran humilitat vos deman, pàg. 371 
Han naximent e començament; per que us prech humilment, pàg.  
Maldir mala volentat e molts de mals; per que de accidia que he aúda, pàg. 371 
He peccat greument e moltes vegades. Per queus prech humilment devota e 

penedent, quem donets, pàg. 372 
Home qui de vos a servir e honrar no es enamorat. Per que accidia no vuyl amar, 

pàg. 372 
Esdevé hom serf de peccat e del diable; per queus prech, per pietat, pàg. 372 
Home diligent en fer ben e en esquivar mal; per que los fruyts dome accidiós son 

amars, pàg. 372 
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Fa guerra contra laor e ver dir. Per que, contra accidia, de sos enamichs me 
enamor, pàg. 373 

Per enveja he moltes veguades peccat; per quem planch em plor cm penet, pàg. 373 
Desirar coses vils e oblidar coses nobles e profitoses; per queus clam mercè, pàg. 

373 
Contra vostre manament, vostra volentat e dretura. Per queus deman perdó, pàg. 

374 
Que yo digne de elis a reebre; per quen deman perdó, pàg. 374 
Home yrat libertat de esquivar mal e fer ben; per que home yrat no reté la libertat, 

pàg. 374 
Ab virtuts sia digne de vos honrar e servir. Per queus deman perdó, pàg. 374 
Per ira he moltes vegades peccat e inpascient son estat; per quen son digne quen sia 

jutjat e punit, pàg. 374 
Home yrat es foyl, e faria a ligar per ço que no faés altre home foyl. Per que us 

prech. Senyor, que con seré yrat me liguets ma lengua, pàg. 375 
Delex yra e nex pasciencia abstinència humilitat e caritat. Per que aytal liam de cor 

vos deman suspirant, pàg. 375 
Meynsconèxer veritat virtuts vicis e mort; per que yra fa tot lo mal que en home pot 

venir, pàg. 375 
Les sues circunstancies ymagina e consira, pus fortment crex. Per que us prech, 

Senyor, quem façats oblidar, pàg. 375 
Axí com lo cel sol luna elaments planetes bèsties auceyls pexs metayls; per que yo, 

en quant son home, vos son tengut de fer gràcies, pàg. 377 
Al servicí no poden abastar; per que us clam mercè, pàg. 377 
Greus peccats mortals; per ques degra la terra obrir per mi sorbir, pàg. 378 
Con deuria ésser trist e en malenança. Per que vos ahor e us beneesch, pàg. 378 
Son tengut de fer gràcies; per que men ajats per escusat, pàg. 378 
No porà àl re membrar ni lenteniment entendre; per ques covendrà fcr montiplicació 

del amar, pàg. 380 
Amar en aquella consideració; per que los muntiplica, pàg. 383 
Ells no son tos amichs, per que tu has colpa per ço car tu nols vols molt membrar e 

entendre; per que no ten pots enamorar, pàg. 386 
Ells no son tos amichs, per que tu has colpa per ço car tu nols vols molt membrar e 

entendre; per que no ten pots enamorar, pàg. 386 
Après prega Déu segons la doctrina que auràs per los palagrafís; per que la 

doctrina que auràs en pregar Déu, te farà enamorar deyl, pàg. 388 
Ni entens la oració que fas; per que la tua memòria e enteniment, pàg. 390 
Fas gràcies de açò que tà donat. Per que adonchs amaràs Déu, pàg. 391 
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Per què interrogatiu directe 
Saps, tu, fill, per que Déu es pus amable que temable?, pàg. 9 
E saps per què?, pàg. 25 
E sabs, fill, per que lome avar no coneyx en sí avaricia?, pàg. 31 
E sabs per que hom mor enans que no morria, per avaricia?, pàg. 31 
E sabs per què?, pàg. 55 
Amable fill, saps per que es temptació diabolical en home accidiós?, pàg. 34 
E saps, fill, per que es temptació dàngel benigne en home on es accidia?, pàg. 34 
Per que es amor?, pàg. 103 
Amor, dix lamic: per que és tan bona?, pàg. 103 
Amic, dix l amat: per que as amor mala?, pàg. 105 
Amor damic, per que desempares lamic, pus que las enamorat?, pàg. 106 
Plaer solàs e sejorn damor, per que no dura?, pàg. 107 
Per que sots tan ardits combatedors?, pàg. 110 
Per que de mon amat en deja aver paor?, pàg. 155 
Per que mas lexat comensar faliment e peccat, e fals e mal amar?, pàg. 156 
Per que no mas tant ligat a mon amat que contra ell no aja pogut fer negú pecat?, 

pàg. 156 
Per que sots vos en est mon contraria al amat e lamic?, pàg. 186 
E sabets per que?, pàg. 195 
Amic, per que ames?, pàg. 207 
Amic, per que suspires?, pàg. 207 
Amat, per que és?, pàg. 211 
Amat, per que as lo mon creat?, pàg. 211 
Amat, per que est fruyt damor?, pàg. 213 
Amat, per que est amor?, pàg. 213 
Per que tu est amor?, pàg. 213 
Amat, e per que est fin damor?, pàg. 213 
Per que ha en sí metex obra?, pàg. 214 
Amor, per que es creació?, pàg. 216 
Amor, per que no fo enans creació?, pàg. 216 
Amor, lamat, per que ha obra en lo mon?, pàg. 217 
Amor, per que es fruit d amor?, pàg. 220 
Amor, per que es beneuyransa?, pàg. 222 
Amor, per que es fruyt d amor en glòria?, pàg. 224 
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Per que en est mon es tan poc amada?, pàg. 224 
Amat, dix lamic:e per que nom fàs [més] amar?, pàg. 294 
Per que amats poc amar?, pàg. 296 
Per que ha en vos fals amar?, pàg. 297 
Per que leixes partiscipar los hòmens bons ab los mals?, pàg. 297 
Per que m turmenta més amor, on pus me fas tu meteix entendre?, pàg. 298 
Per que estats enfrc mon amatiu amable e amar?, pàg. 298 
Amor, dix l amic: per que es malalte mon amar?, pàg. 298 
Per que amats falsetat ab major amar?, pàg. 302 
Per que saviea e volentat son grans?, pàg. 304 
Per que poder sosté que pusca ignorar?, pàg. 307 
Per que entenets ab viciós e fals entendre?, pàg. 308 
Amic, dix amor: per qui has vcrtuós amar?, pàg. 301 
Veritat, dix glòria: sabets vos per que jo son tan poc amada?, pàg. 301 
Volentat, dix veritat: com falsetat sia airable, per que es amada?, pàg. 301 
Amic, dix volentat: per que ames tu mateix ab major amar, e ton amat ab menor?, 

pàg. 302 
Volentat, dix glòria: per que ames en mi minoritat contra major amar?, pàg. 302 

 

Per què interrogatiu indirecte 
Que aquells qui les han no les aguessen; ni ells no fan per que averles, pàg. 373 
Demanà lamich a l amor, per que son amat es amat per tan pocs amadors, pàg. 104 
Demanà lamic a lamor, per que no montiplicava son amar, pàg. 104 
Demanà lamic a sa volentat, per que estava malauta, pàg. 104 
Al amic demanaven amadors, per que desamava peccat e amava vertut, pàg. 104 
Demanà la flama del foc, per que avia tan poc amador, pàg. 105 
A lamor del amat demanà lamic, per que no estava gran en molts amadors, pàg. 105 
Grans dones de valor demanaren a lamic, per què es gran amor, pàg. 105 
Vera amor demanà a falsa amor, per que avia paor e fugia, pàg. 105 
Demanaren a l amar del amic, per que estava en lo mig loc damor, pàg. 105 
Demanà .j. gran senyor, per que avia tan gran amor, pàg. 105 
Justícia demanà a lamic, per que amava egaltat damor e damat, pàg. 106 
Demanà a lamor, per que no durava, pàg. 106 
Lamic demanà vera amor, per que falsa amor tan longuament ha durat, pàg. 106 
Demanà lamic a lamor, per que li era fugit son amat, pàg. 106 
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Demanà volentat a lamic, per que tota la donava al poder damor, pàg. 107 
Demanà glòria a lamic, per que nos vestia d ela son amar, pàg. 107 
Demanaren molts homes, per que naturalment es amable gran poder damor, pàg. 

107 
Demanà lamic a lamor, per que son amat era tan poc onrat e servit, pàg. 108 
A la ociosa volentat de l amic demanaren amors, per que estava tan hujada trista e 

trebaylada, pàg. 109 
A sa volentat demanà lamic, per que xstà menor e no major, pàg. 109 
A lamic demanaren honrats senyors, per que en major amor no cab menor amor, 

pàg. 109 
Demanà lamic a son amat, per que anaven tan pocs hòmens en la sua glòria, pàg. 

110 
Demanà li lamat, per que avia ahuda paor, pàg. 110 
Demanaren-li justícia e caritat, per que esperava aver glòria de son amat, pàg. 111 
Demanaren li concordanses damors, per ques plorava e planyia, pàg. 112 
Al qual falcó damor demanà lamic, per que amor no prenia, pàg. 112 
Bona amor demanà a mala amor, per que vivia, pàg. 113 
Demanaren al amic, pus que sentremetia de amor, per que no estava ab lo major 

amat, pàg. 113 
Demanà la corda d amor a la sageta d amor, per que no corria tost quan anava ferir 

lamic, pàg. 114 
Per que, amat, dix la mort damor, lamic es digne de morir, pàg. 163 
Demanà lamic a son amat per que avia tan pocs homes en la sua glòria, pàg. 185 
Per que no trametia per tot lo mon sanctes persones que enseynascn a totes gens 

veritat de Déu, pàg. 281 
Amat, dix l amic: per que los demés hòmens tamen més per temor que per amor, pàg. 

294 
Demanà bontat a amor, per que no la multiplicava més en amar que en sentir, pàg. 

294 
Demanaren al amic, per que estava trist, pàg. 295 
Demanà bontat a amor, per que lamic avia contraris, pàg. 295 
Demanaren amadors al amic, per ques metia en peril de mort, pàg. 295 
Demanà bontat al amic, per ques clamava damor, pàg. 295 
Demanàli per que noi leixava entrar en son amar, pàg. 296 
Demanaren al amic, per que avia tan gran amar, pàg. 296 
Demanà granea, per que lamic nos ugiava damar, pàg. 296 
Per que estats enfre mi e mon amat, pàg. 297 
Demanaren li amadors per que no parla, pus que tant amava, pàg. 297 
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Demanaren al amic, per que tan solament parlava de son amat, pàg. 297 
Demanaren amadors al amic, pus que sentrametia damor, per que duptava a dir 

veritat de son amat, pàg. 298 
Demanaren al amic, per que avia laixada sa terra, pàg. 298 
Demanà al amic, per que no atenia so que avia promès, pàg. 299 
Demanaren amadors, per quel amic avia paor de morir, pàg. 299 
Demanaren li per que era malalte, pàg. 299 
Demanaren al amic, per que no avia manera en amar, pàg. 299 
Demanà l amic al amat, per que avia dit que aquels perden lurs ànimes qui les 

amen, pàg. 300 
Demanà lamic a son amat, pus que no volia mort de pecadors e vol que sien 

convertits e que viuen, per que nols tramet predicadors qui ls convertesquen, pàg. 300 
Demanà vertut a glòria e a volentat, pus quel amat avia fet manament al amic per 

amor que pasqués les sues oveles, per que lamic, per amor, no paxia aqueles, pàg. 300 
Volentat, dix [vertut]: per [que] turmentam lamic ab contrarietat, pàg. 300 
Demanaren al amic, per que no fugia a amor, pus que tant lo turmentava, pàg. 301 
Demanà lamic a veritat, per que han laixat comensar fals amar, pàg. 301 
Demanaren amadors, per que veritat jahia malalta, pàg. 302 
Demanaren amadors al amic, per que passava per aquels locs, pàg. 302 
Dix volentat a poder, per que era entelligible e amable, pàg. 306 
Demanaren savis, per que era vestit de possibilitat, pàg. 306 
Demanaren savis a un philosophf, per que poder saviea e glòria no son .j. coza 

mateixa, pàg. 307 
Demanaren poder e saviea, per que es differencia, pàg. 307 
Demanà un phiíosophf a poder, per que era major en concordansa, pàg. 307 
Demanà saviea a poder, per que poder podia comensar ignorar, pàg. 307 
Demanaren a poder, per que estava en cl possificar, pàg. 307 
Demanaren savis a poder, per que saviea pot contra son entendre, pàg. 307 
Es demanat a poder, per que alcuna saviea ha major poder en altrc que en sí 

mateixa, pàg. 307 
Demanaren a cgaltat, per que està en poder e en saviea, pàg. 307 
Demanà saviea a volentat, per que no ama la fin de son amar, pàg. 308 
Demanà saviea a volentat per que no a[ma] major entendre, pàg. 308 
Demanà un maestre a sos escolans, si sabien per que es minor entendre, pàg. 309 
Demanà a saviea, per que avia pena, pàg. 310 

 

Per què causal 
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Los donzels e la mort damor se maravellaven per que lamic no moria, pàg. 180 
Vos, Senyor, can devaylàs als inferns, trencàs les cadenes ab que los sants estaven 

ligats, e obrís les portes de infern per que los sants exiren; e entristàs los demonis (per 
tal que, per la qual cosa), pàg. 337 

Per què final 
Ø 
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1283? Art Demostrativa, * Regles Introductòries * Taula General, transcripció 
directa amb vint figures policromes, proemi i variants per Moss. Salvador Galmés, 

Palma de Mallorca, 1932. Patrons: Diputació Provincial de Balears, Institut 
d’Estudis Catalans de Barcelona. 

ART DEMOSTRATIVA  pàgs. 1-288  
REGLES INTRODUCTÒRIES  pàgs. 289-294  
TAULA GENERAL pàgs. 295-522 

 
Ocurrències valorades en aquest text: 

per a  0 per a que 0 per + S.N. + a + inf 0  

per + inf. causal 21 per + inf. final 5 per + inf. de dest. 54 per + inf.d’immediatesa 0

per tal com 0 per ço com  10 per ço car 74 per tal car 

per ço 1.308 per raó de 33 per qui 5 ço per que relatiu 23

per què relatiu A.nom. 55 per què relatiu A.orac. 19 per què interrog. dir. 121 per què interrog. indir. 10

perquè causal 1 perquè final 2 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 138

Per tal que 18 per ço que  352 per tant 0  

per tostemps 1 per null temps 0 Si per aventura 1 per altres valors 612

 

Per + infinitiu causal 
La segona cambra significa con b. en la n. r. se deja reposar, cor per massa 

menbrar es b. destruable, pàg. 102 
Si en Déu à tan gran glòria per bonificar magnificar eternifícar glorificar 

perfeccionejar, con per entendre e amar, pàg. 159 
Si en Déu à tan gran glòria per bonificar magnificar eternifícar glorificar 

perfeccionejar, con per entendre e amar, pàg. 159 
Si Déus es pus gloriós per gloriejar que per nobilifícar, pàg. 161 
Si Déus es pus gloriós per gloriejar que per nobilifícar, pàg. 161 
Si memòria oblida per sessament de menbrar, pàg. 166 
Si ànima pot aver egual mèrit o egual colpa per menbrar entendre e amar, pàg. 166 
Si franc àrbitre à major granea en voler per entendre que per innorancia, pàg. 172 
Si franc àrbitre à major granea en voler per entendre que per innorancia, pàg. 172 
Si en l enteniment es alteració per entendre e per innorar, pàg. 175 
Si en l enteniment es alteració per entendre e per innorar, pàg. 175 
Si per innorar oblidar e desamar pot ésser en privació alcun ens, pàg. 179 
Si ànima à major pena per desamar que per entendre e mcnbrar, pàg. 180 
Si ànima à major pena per desamar que per entendre e mcnbrar, pàg. 180 
Si per dubtar que Déus sia se seguex neguna utilitat, pàg. 184 
Si fortitudo pot ésser major per ymaginar perils que per mortificar ira, pàg. 207 
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Si fortitudo pot ésser major per ymaginar perils que per mortificar ira, pàg. 207 
Per que Déus es aytan poderós per entendre com per enteniment?, pàg. 511 
Per que Déus es aytan poderós per entendre com per enteniment?, pàg. 511 
En qual part de la ànima peccadora per mentir està falsetat?, pàg. 514 

 

Per+inf. final  
Metent la t. en les cambres de les .ij. figures damunt dites per condicionar aquelles 

cambres, pàg. 23 
Metens los uns triangles en los altres per donar doctrina a ensercar lo particular en 

l universal, pàg. 66 

En lo triangle negre entren f. g, per ensercar y, pàg. 78 1 
Segons que u. à ses cambres, descorra S. per elles per conservar a la d. la U. blava 

e a la h. la U. vermella, pàg. 105 

 

Per+inf. de dest. 
Se formen en la .ix. figura en los .ij. sercles sobirans, volvent les unes letres en 

dressa de les altres per formar les cambres d esta figura, pàg. 10 
En cada cambra cove ésser mesa la t, segons les condicions per atrobar lo 

particular, pàg. 13 

Esta figura es conposta de .x. cambres e es dels comensamens de natura, e es en esta 
Art per respondre a les qüestions naturals, pàg. 17 

Lo qual ésser nos cove a negú ens on no sia inmensa bonea granea &e, e que per 
bonificar sia bonea en granea &e, e que per magnificar sia granea en bonea &e, pàg. 
43 

Cor si no era a, seria a . major per bonea e menor per bonificar &e, e asò es 
inpossíbol, pàg. 43 

On, con asò sia enaxí, doncs aytant con S. per afermar a, pàg. 47 
Lo foc simple qui es comensament de la calor qui es en laer, per la qual calor se mou 

lo foc conpost a laygua per destruir fredor, pàg. 67 
Per esta manera, covés transformar f. en b. e g. en c. e h. en d, per formar e. y. e i. 

z, pàg. 77 
Segualen pus fortment per majoritat que per menoritat, es u. blava major per ésser 

perfecció de predestinació franc àrbitre, pàg. 83 
Es creatura e obra de creatura, bonificant bonea per bonificar e bonificant lo 

bonificat, pàg. 94 

                                                 
1  Aquesta ocurrència és un exemple ben evident de la dificultat de destriar adequadament la finalitat de 

la destinació, ja que el verb entrar pot tenir igualment el valor de «(algú) passar de fora a dins» o el de 
«formar part d’alguna cosa». Tan sols el context general ens en pot donar una pista. I, de vegades, ni 
això. 
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La cambra de s. s. significa con S. deja entendre a vegades per c. a vegades per g, 
a vegades deja innorar per formar n. r, pàg. 104 

Per aquesta regla la C. sasubtila a entendre e gardas de la sencítiva potencia e de la 
ymagenativa que nol destruen ni fassen rudi per més entendre en los objetz qui son de 
lur natura, pàg. 105 

Per mostrar esta Art es exalsada e. en a . u. y. e i. en u. z, pàg. 119 
Si home es creat majorment per conèxer e amar obra intrínsica de a . o extrínsica, 

pàg. 138 
La qual no seria influïda si home era creat per conèxer e amar sí metex qui es obra 

de a, pàg. 138 
Si en Déu està glòria per bonificar qui sia gloriejar, pàg. 148 
Si a home se cove negú honrament mas tan solament per honrar Déu, pàg. 164 
Si voler pot tant créxer per entendre con per menbrar, ni si menbrar pot tant créxer 

per entendre con per voler, pàg. 171 2 
Si voler pot tant créxer per entendre con per menbrar, ni si menbrar pot tant créxer 

per entendre con per voler, pàg. 171  

Si voler pot tant créxer per entendre con per menbrar, ni si menbrar pot tant créxer 
per entendre con per voler, pàg. 171  

Si voler pot tant créxer per entendre con per menbrar, ni si menbrar pot tant créxer 
per entendre con per voler, pàg. 171  

Per que ànima no entén tant en Déu con ignora, pus que per entendre es senblant a 
Déu e per ignorar li es dessenblant?, pàg. 178 

Per que ànima no entén tant en Déu con ignora, pus que per entendre es senblant a 
Déu e per ignorar li es dessenblant?, pàg. 178 

Questió es: si per subposar se pot seguir més de perfecció que de inperfecció, pàg. 
221 

Questió es: si per subposar que Déus fassa e no fassa de necessitat en sa obra 
extrínsica, se fa demostració de sa obra intrínsica, pàg. 221 

Questió es: si viure es per vida o vida es per viure, en Déu, pàg. 235 

Questió es: si eternitat es pus demostrable per eternificar, que evum per justícia, 
pàg. 246 

La entensió per que aquesta siencia es atrobada, es principalment per amar Déu e 
conèxer, e per destruyr les errós e los sismàtics qui son en lo mon, pàg. 299 

Axí com en la copa en qui aquests quatre comensaments son significats en tant que 
ha faedor e forma e matèria e es feta per boura, pàg. 303 

Home qui es per amar e conèxer Déu, e uylls qui son per veer, pàg. 305 
Home qui es per amar e conèxer Déu, e uylls qui son per veer, pàg. 305 

                                                 
2  Un altre cas més de context dificultós: causa o destinació, tot i que potser seria més exacte de parlar 

de finalitat en sentit ampli. 
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Be no es per so que sia mal; es coltell per tallar, e son dens per menjar, e son huls 
per veser, pàg. 342 

Be no es per so que sia mal; es coltell per tallar, e son dens per menjar, e son huls 
per veser, pàg. 342 

Be no es per so que sia mal; es coltell per tallar, e son dens per menjar, e son huls 
per veser, pàg. 342 

Es ymaginació per conservar les espècies, pàg. 342 

Mèrit es aquella cosa en home per lo qual se seguex so per que lome es, axí com 
home qui es per membrar entendre e amar Déu, pàg. 480 

Ítem, granea sà a contrariar per concordar, pàg. 520 

 

Ço (acò) per que relatiu 
Per lo negre en la cambra cove afermar tot so per ques poden conservar les 

condicions dels triangles, pàg. 26 
E cove negar tot so per que les condicions serien destruïdes, pàg. 26 
E cove dubtar en tot so per que les unes condicions fossen contraries, pàg. 26 
So per que lo foc e la terra an major concordansa naturalment, es afcrmable, pàg. 

30 
Ergo, es afcrmable so per que l apetit natural es major, e es negable pàg. 30 
E es negable so per que fos menor, axí con l apetit del foc, pàg. 30 
Cove ésser de necessitat tot so per que U. blava cresca en vcrtut e U. vermella minve 

en visci, pàg. 47 
Se seguex del mijà e de la fi del triangle vermell; e so per que dubitació ab n. r. se 

cove en lo triangle vermell, es, pàg. 70 
Lo mijà es so per que lens té a sa perfecció, so es a la causa final, pàg. 88 
Tota hora aferma so per que a. sia pus entelligible e amable, pàg. 111 

Cor si no era en a. tot so per que u. blava pot eser major e U. vermella menor, la 
granea de a. àuria en sí menoritat, pàg. 134 

Qüestió es: si es leguda cosa negar tot so per que en Déu fos menoritat, pàg. 184 

Qüestió es: si predestinació demostra que so per que Déus par constret a fer so que 
sab la saviea, res no es reyalment, pàg. 214 

So per que aquesta Taula es general, es quar es de generals comensamens e de 
generals regles e qüestions, pàg. 297 

Es poder so per que bonea pot ésser so que es e pot fer so que fa bo sotz raó de 
bontat, e poder es so per que pot ésser bo e gran e enaxí dels altres, pàg. 316 

Es poder so per que bonea pot ésser so que es e pot fer so que fa bo sotz raó de 
bontat, e poder es so per que pot ésser bo e gran e enaxí dels altres, pàg. 316 

Es, doncs, veritat so per que bonea es e per que son los altres comensamens de la 
substància, pàg. 321 
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Los comensamens de la substància com atenyen so per que son, pàg. 330 
Segons so que minoritat es en quascú d aquells e so per que aquells son en minoritat 

contra majoritat, pàg. 335 

La primera es mostrar e significar so que la regla es, segona es so per que la regla 
es, pàg. 337 

Mèrit es aquella cosa en home per lo qual se seguex so per que lome es, pàg. 480 

Axí com home qui es per membrar entendre e amar Déu, e quant fa so per que es, à 
mèrit, pàg. 480 

Usa de sa libertat en fer so per que es, à mèrit con no fa contra so per que es, pàg. 
480 

Usa de sa libertat en fer so per que es, à mèrit con no fa contra so per que es, pàg. 
480 

E quant fa so per que es, à mèrit, lo qual mèrit es sustentat en la fi qui influex al 
comensament acció per so que moua aquell a sí metexa, pàg. 480 

E quan home à libertat a fer lo contrari de so per que es e usa de sa libertat en fer so 
per que es, à mèrit con no fa contra so per que es, pàg. 480 

E quan home à libertat a fer lo contrari de so per que es e usa de sa libertat en fer so 
per que es, à mèrit con no fa contra so per que es, pàg. 480 

E quan home à libertat a fer lo contrari de so per que es e usa de sa libertat en fer so 
per que es, à mèrit con no fa contra so per que es, pàg. 480 

 
Per què relatiu. A.N. 

Tersa es de la entenció per que es esta Art atrobada, pàg. 5 
E seria contra la final rahó per quel volch crear, pàg.  
La terra sobjecta a evacuar, e la causa final per quel foc dcvala pendre seccor, pàg. 

19 

Aquest comensament es lo mijà per que es temps, loc, moviment, cantitat, qualitat, 
acció e pació, pàg. 33 

Es en via con venga a la fi per que es en ésser, avent la primera entenció, pàg. 44 
Usa de U. blava segons la final entenció per que U. blava es en ella creada, pàg. 46 

Afermar se cove que U. blava es la via per que é. i. h. r. van a y, é la u. vermella, 
pàg. 61 

Es la via per que e. I. n. r. van a z, e segons que s. à alcun enbargament en la via, 
pàg. 61 

Lo mijà per que z. comensa per e. i. n, es cor en e. I. n. se transmuda, pàg. 65 
Es mijà con e. aja u. blava per objet, lo qual objet es la fi per que e. mou i. a la u, 

pàg. 68 
Es obra de S. qui usa delia en quant la final entenció per que y, es creatura en u. 

blava, pàg.  
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Lo mijà qui es enfre .j. z. e altra, es lo sobjet per que z. es moguda de .j. espècia en 
altra, so es de e. en i. e de i. en e. e de n. en e. &e., pàg. 98 

E la fi per que es z. es per so que destrua, pàg. 98 
Esta Art e negant totz aquells accidens per que los comensamens de la Art fossen 

destruitz, pàg. 120 

Asò metex entès g. en les altres cambres; per que f . menbrà que la terra 
accidentalment à .j. forma en lo foc, pàg. 131 

E per asò la fi per que à creada creatura es inmutable, pàg. 139 

Qüestió es: si·l poder de Déu pot en sí metex fer alcuna cosa per que aja glòria, pàg. 
152 

Qüestió es: si la obra per que hom goayna mèrit es creatura, pàg. 185 

Qüestió es: si la causa final per que es dubitació es subposició de coses veres, pàg. 
195 

Qüestió es: qual es lo mijà qui es enfre la fi per que es home e la colpa qui es en 
home?, pàg. 229 

Qüestió es: qual es lo mijà per que sanitat e enfirmitat se contrasten?, pàg. 266 
La entencíó per que aquesta Taula conpilam, es, pàg. 297 

La entensió per que aquesta siencia es atrobada, es principalment, pàg. 299 
Muntiplicant la substància de sos comensamens, o vèser la manera per que nos pot 

montiplicar daquells, ni les unes declinacions envies altres se poden convertir, pàg. 302 

La rahó per que sobre differencia es escrit sensual e sensual, es, pàg. 302 

La causa final significa les perfeccions de les causes e les fins per que son, pàg. 305 

La raó per que bonea es posada en aquesta siencia que sia .j. de sos comensamens, 
es, pàg. 313 

La entenció per que granea es posada en esta scieneia, es, pàg. 314 

La entenció per que duració es en aquesta art posada, es, pàg. 315 
Poder es aquella causa per que la substància pot ésser so que es e per que en ella 

poden ésser les sues partz substentades, pàg. 316 

La entenció per que saviea es posada en aquesta art es, pàg. 317 
La entenció per que saviea es posada en esta art, pàg. 318 

La entenció per que es tractada volentat en esta art, pàg. 319 
Es, doncs, veritat so per que bonea es e per que son los altres comensamens de la 

substància, pàg. 321 

La entenció per que differencia es .j. dels comensamens d esta siencia, es, pàg. 324 
Que vejam les natures e les maneres per que les causes son differens, pàg. 324 

Ateny hom les maneres e les natures per que les unes causes no son les altres, pàg. 
324 

Reposen los comensamens en la fi per que son, pàg. 330 
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Ateny hom les egualtatz especials demanades e descobra hom les escuritatz per que 
les causes naturals e artificials estan secretes, pàg. 334 

Significat avem la entenció per que son en esta sciencia, pàg. 335 
Raons necessàries naturals o artificials; per que vol lo senyor d esta art que ab aytal 

enteniment, pàg. 338 

La entenció per que aquesta regla es en esta sciencia, es, pàg. 339 

Ab aquesta regla conex hom quals son les natures per que les unes causes son de les 
altres e de sí metexes, pàg. 341 

Que enseguesca la fï per que es, enaxí com bonea qui es, pàg. 342 

La entenció per que aquesta regla posada avem en esta sciencia, es, pàg. 344 

La entenció per que aquesta taula es en esta art es, pàg. 356 
E quar granea es aquella cosa per que bonea es gran, e bonea es aquella cosa per 

que saviea es bona, pàg. 390 
Que granea sia aquella cosa per que sien grans les dignitatz de Déu, pàg. 393 

Eternitat es aquella cosa per que granea dura infinidament, pàg. 394 

Poder es aquella cosa per que la bontat de Déu pot ésser gran, pàg. 395 

Déus entendria contrarietat de son poder e de sa saviea contra la fi per que à creat 
home; lo qual entendre es impossible, pàg. 461 

Es, doncs, lo seu mèrit muntiplicat de la fi per que es e quar no fa contra aquella fi 
que es, pàg. 480 

 

Per què relatiu A.O. 
Eligent tota hora les cambres de t. e de S. Per que lo particular mils es significat, 

pàg. 13 
Doncs covés de necessitat que tot so sia en a. Per que e. pusca ésser major en U. y. e 

i. en u. Z, cor si no ó era, pàg. 73 
Per asò es destruida r, per que es la dubitació de predestinació e franc àrbitre, pàg. 

83 
Covés de nesescitat que tot so sia en a. Per que u. blava aja major propinquitat ab 

granea, pàg. 134 

Ateny hom les egualtatz especials demanades e descobra hom les escuritatz per que 
les causes naturals e artificials estan secretes, pàg. 334 

Raons necessàries naturals o artificials; per que vol lo senyor d esta art que ab aytal 
enteniment, pàg. 338 

No era altra cosa mas Déus tan solament; per que aquell enans qui es posat en la 
qüestió damunt dita, no es res, pàg. 348 

Aquesta distincció més general en esta art, que negunes de les altres; per ques cove 
que aquesta art sia apellada sotz lo nom daquesta distincció, pàg. 379 
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Seria fi e compliment de concordansa, la qual cosa es impossible; per que lo 
contrari de la impossibilitat cove ésser de necessitat, pàg. 430 

Cotrarietat no à poder ab qui pusca contrastar a eternitat: per que eternitat pot totes 
coses sens que contrarietat no li pot contradir, pàg. 435 

No pot caber en la egualtat que temps à en vertut e en veritat: per que cove que 
temps sia comensat fora eternitat, pàg. 449 

Lo seu moviment està enfrc potencia e privació: per que en eternitat no pot caber ni 
estar, pàg. 449 

Majoritat e menoritat son contraris, per que aquella contrarietat ab .j. metexa vertut 
nos pot convertir, pàg. 449 

La veritat de temps e la egualtat d aquella: per que cove de necessitat que la veritat 
de les coses qui en temps son sustentades, pàg. 450 

No es en poquea ni en pena ni en contrarietat: per que eternitat no pot ésser 
compresa, pàg. 452 

Està en son eternifícatiu eternificable eternificar e ells estan en ella: per que 
eternitat no pot ésser compresa per falsetat, pàg. 453 

Està en verificar e egualar sens minorificar: per que eternitat no pot ésser compresa, 
pàg. 453 

Es sens minoritat en possificar e en eternar: per que mcnoritat en eternitat no pot 
entrar, pàg. 459 

La substància pusquen donar a les altres lurs semblances: per que enaxí com 
comensament es bo, pàg. 479  

 

Per què interrogatiu directe 
Qüestió es: per que bonea caritat justícia veritat humilitat no son enaxí potencies de 

ànima, con son memòria enteniment volentat?, pàg. 135 

Qüestió es: per que caritat es pus general vertut que fe?, pàg. 140 

Qüestió es: per que la justícia de Déu conserva los dampnatz pcrdurablement pus 
que misericòrdia nois perdona?, pàg. 150 

Qüestió es: per que hom se maravella dels miracles que Déus fa, pus que à tot 
poder?, pàg. 152 

Qüestió es: per que conposició es pus luyn a Déu que a àngel?, pàg. 154 

Qüestió es: per ques cove a Déu ésser senyor, pus que à tota perfecció en sí metex?, 
pàg. 161 

Qüestió es: per que la entitat de la substància es pus greu cosa a ésser entesa que la 
qualitat e la natura de la substància?, pàg.  

Qüestió es: per que memòria sà més a pasció que l enteniment, e l enteniment que la 
volentat?, pàg. 168 

Qüestió es: per que enteniment pren pus vertaderament la espècia sensual que la 
ymagenativa?, pàg. 168 
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Qüestió es: per que memòria que menbra con volentat desama, sà més a passió que 
con menbra con volentat ama?, pàg. 169 

Questió es: per que ànima reposa amant e à pasció airant?, pàg. 169 

Qüestió es: per que franc àrbitre se concorda mils ab volentat amant que airant?, 
pàg. 169 

Qüestió es: per que per gran voler es engenrat dubte de so qui es en veritat menbrat 
entès e amat?, pàg. 170 

Qüestió es: per que la nostra ymaginativa ymagena que los antípodes cagen a 
ensús?, pàg. 176 

Qüestió es: per que de .j. scicncia son diverses openions?, pàg. 176 

Qüestió es: per que ànima suja de menbrar?, pàg. 177 

Questió es: per que ànima oblida e innora, pus es inmortal?, pàg. 180 

Qüestió es: per que ànima racional es inmortal e no enveleex?, pàg. 181 

Qüestió es: per que mcnoritat à concordansa ab inpossibilitat e majoritat ab 
possibilitat?, pàg. 192 

Qüestió es: per que negació es menor que afermació?, pàg. 197 

Qüestió es: per que afermació se concorda ab amar e negació ab desamar?, pàg. 
198 

Qüestió es: per que son més homens en viscis que en vertutz, con granea pusca ésser 
major en vertutz que en viscis?, pàg. 205 

Qüestió es: per que hom pot aver més de caritat que de prudència?, pàg. 206 

Qüestió es: per que fortitudo es pus abta a granea en majoritat de ira que en 
menoritat?, pàg. 208 

Demanat es: per que es dejuni?, pàg. 208 

Qüestió es: per que ira ve pus sobtosament que trempansa?, pàg. 209 

Questió es: per que enveja à major concordansa ab supèrbia que ab gola?, pàg. 209 

Qüestió. Demanat es: per que los uns viscis se covenen pus fortment dintre lànima 
que los altres?, pàg. 210 

Quesfíó. Demanat es: per que .j. visci pot ésser sens altre e .j. vcrtut no pot ésser 
sens altra?, pàg. 212 

Qüestió es: qual es lo pus abituat objet per que hom pot mils aver conexensa de Déu 
en est mon?, pàg. 215 

Questió es: per què ésser e inperfecció poden esser pus contraris?, pàg. 216 

Qüestió es: per que fembra vol ésser home e home no vol ésser fembra?, pàg. 217 

Qüestió es: per que infinit nombre es contra perfecció, con perfecció e infinit ajen 
concordansa?, pàg. 217 

Qüestió es: per que subposició se cove mils per la potencia entellectiva que per la 
sencitiva?, pàg. 221 
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Qüestió es: per que subposició, qui ab innorancia se cove, contradiu pus fort a 
privació que a esser?, pàg. 221 

Qüestió es: per que à hom major paor a estar prop de gran baus que de poc?, pàg. 
222 

Qüestió es: per que hom viu à major orribilitat de home mort que de bèstia morta?, 
pàg. 223 

Qüestió es: per que la potencia ab l objet tan solament pot donar carnal delit?, pàg. 
225 

Qüestió es: per que la potencia entellectiva es pus abta a entendre la saviea de Déu 
cor senten, que la glòria e les altres dignitatz de Déu?, pàg. 226 

Qüestió es: per que franc àrbitre es pus prop a la volentat que a la memòria e a l 
enteniment?, pàg. 227 

Qüestió es: per que la potencia volitiva desira fredor qui no es de sa natura?, pàg. 
229 

Qüestió es: per que de Déu no se pot fer demostració enaxí manifestament com de 
creatura?, pàg. 230 

Qüestió es: per que hom desira més viure que murir?, pàg. 235 

Qüestió es: per que forma se cove ab primera entenció e matèria ab segona?, pàg. 
241 

Qüestió es: per que la glòria de lautre segle es en est mon invisibla?, pàg. 247 

Qüestió es: per que moviment substancial es dintre la substància, e accidental 
defora?, pàg. 253 

Qüestió es: per que àngel parla pus covinentment ab home qui dorm que ab hom 
vetlant?, pàg. 256 

Qüestió es: per que la pera qui cau à major moviment on pus sapropinqua a son 
sentrum?, pàg. 262 

Qüestió es: per que l asaman contradiu enfantar e lo jaspi la influencia de sanc 
estanouar?, pàg. 265 

Qüestió es: per que mul no engenra?, pàg. 265 

Qüestió es: per que en generació es pus luyn la matèria a ésser que la forma, e en 
corrobció nes pus prop?, pàg. 269 

Qüestió es: per que dret de costuma se cove mils a dret sivil que a dret canònic?, 
pàg. 275 

Qüestió es: per que satisfacció es pus greu cosa que donar?, pàg. 285 

Per que sofer Déus que sia mal, com sia asò que ell sia gran be?, pàg. 343 

Qüestió: Per que poder es en saviea?, pàg. 382 

Qüestió: Per que bonea es comensament general?, pàg. 393 

Qüestió: Per que vertut està en paraules e en erbes e en peres?, pàg. 397 

Qüestió: Per que impossibilitat e contrarietat an concordansa?, pàg. 401 

Qüestió: Majoritat, per que es?, pàg. 404 
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Per que es lo foc?, pàg. 411 

Qüestió: Per que es lo foc?, pàg. 411 

Eternitat per que es?, pàg. 438 

Per que à creat Déus los dampnatz qui son en infern, com sia Déus bo e sabia, ans 
quels creàs, que aquells serien dampnatz?, pàg. 472 

Qüestió h. Per que la poma à odor?, pàg. 475 

Qüestió t. E. Per que home à tan gran afayn en vensre sí metex?, pàg. 477 

Qüestió t. d. Per que concordansa se concorda ab ésser e contrarietat ab no ésser?, 
pàg. 478 

Qüestió t h. Per que riquees son tant amables?, pàg. 481 

Questió Q. Per que es trempansa?, pàg. 487 

Qüestió es. Per que es príncep?, pàg. 487 

Qüestió e. f. g. Per que es eviternitat?, pàg. 492 

Qüestió e. f. g. Per que poder està en saviea e en volentat?, pàg. 500 

Q. e. g. h. Per que poder à vcrtut en amar?, pàg. 500 

Q. e, f. h. Per que saviea à poder e vertut?, pàg. 500 

Q. e. f. i. Per que poder mou saviea a veritat?, pàg. 500 

Q. e, g. i. Per que poder mou volentat a desamar veritat?, pàg. 500 

Q. e, f, k. Per que poder es de saviea e de glòria?, pàg. 500 

Q. e. g. k. Per que volentat ama poder e glòria?, pàg. 500 

Q. e. f. t. b. Per que poder està en saviea e saviea en poder?, pàg. 500 

Q. e. g. t. b. Per que poder està en differencia e dífferencia en volentat?, pàg. 500 

Q. e. f . t, E. Per que poder e saviea an concordansa?, pàg. 500 

Q. e. g. t. E. Per que concordansa concorda volentat e poder?, pàg. 500 

Q. e. f. t. d. Per que contrarietat pot contra saviea?, pàg. 500 

Q. e.g.t. d. Per que volentat à poder contra contrarietat?, pàg. 500 

Q. e. f. t. e. Per que poder es comensament de saviea?, pàg. 500 

Q. e.g.t. e. Per que poder comensa de volentat?, pàg. 500 

Q. e. f. t. f. Per que mijà està en poder e en saviea?, pàg. 501 

Q. e. g. t. f. Per que poder à mijà en volentat?, pàg. 501 

Q. e. f . t. g. Per que saviea à repòs en poder?, pàg. 501 

Q. e.g.t. g. Per que poder es fi de volentat?, pàg. 501 

Q. e. f. t. h. Per que poder es major en saviea que en ignorància?, pàg. 501 

Q. e.g.t. h. Per que volentat ama major poder?, pàg. 501 

Q. e. f. t. i. Per que egualtat està en poder e en saviea?, pàg. 501 

Q. e. g. t. i. Per que volentat ama egualtat en poder?, pàg. 501 
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Q. e.f. t. k. Per que menoritat mortifica saviea e poder?, pàg. 501 

Q.° e.g.t.k. Per que volentat desama menoritat en poder?, pàg. 501 

Qüestió e. f . g. Per que ymagenació à poder?, pàg. 510 

Q. e. g. h. Per que la salamandra viu en lo foc?, pàg. 510 

Q.° e. f. h. Per que riubàrber à poder contra còlera?, pàg. 510 

Q. e. f. i. Per que lo foc mou laygua?, pàg. 510 

Q. e. g. i. Per que es metje?, pàg. 510 

Q. e. f. k. Per que Déus entén sí metex e entén tot quant es?, pàg. 510 

Q. e. g. k. Per que es àngel?, pàg. 510 

Q. e. f. t. b. Lo firmament, per ques mou?, pàg. 510 

Q. e. g. t. b. Per que en poder d ànima està differencia?, pàg. 510 

Q e, f, t. E. Per que entendre e ymajcnar an concordansa?, pàg. 510 

Q. e. g. t. E. Per que vecr e oir an concor dansa?, pàg. 510 

Q. e. f. t. d. Com la poma sia dolsa, per que à sensibilitat d amargor?, pàg. 510 

Q.º e. g. t. d. Per que laygua refreda el foc?, pàg. 510 

Q.º e. f. t. e. Per que peccat es comensable?, pàg. 510 

Q.º e. g. t. e. Per que Déus es comensament?, pàg. 510 

Q.º e. f. t. f. Per que peccà àngel?, pàg. 510 

Q.º e. g. t f. Per que lo Sol està en lo mig den Saturnus e de la Luna?, pàg. 510 

Q. Per què ànima à repòs en entendre?, pàg. 510 

Q. Per què ymaginació és dànima racional?, pàg.  

Q. e. f. t. h. Per que lo foc à major moviment en sentir que laygua?, pàg. 510 

QS e. g, t. h. Per que lo Sol à major poder en la planta que la Luna?, pàg. 510 

Q.° e. f. t, í. Per que egualtat està en los elemens simples?, pàg. 511 

Q.° e. g. t. i. Per que les tenallcs el martell no son eguals en lo clau?, pàg. 511 

Q.° e. f, t. k. Per que Déus es aytan poderós per entendre com per enteniment?, pàg. 
511 

Q.° e, g. t. k. Per que à poder lo demoni?, pàg. 511 

 

Per què interrogatiu indirecte 
Qüestió es: demanat es per que dubitació à major concordansa ab menoritat que ab 

majoritat, pàg. 192 

Qüestió. Demanat es per que es justicia en home con nega que calor no es de la 
entitat del foc, pàg. 194 

Questíó es: demanat es per que son vertutz e viscis, pàg. 201 
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Qüestió. Demanat es per que en la destrucció de .. vertut son destruídes les altres, 
pàg. 207 

Qüestió es: per que la potencia volitiva pot mils influir sa vertut en caritat per .j. 
objet que per altre, pàg. 231 

Qüestió es: per que la forma de dret se cove ab la tesòrica e la matèria ab la pràtica, 
pàg. 285 

Hom enserca les formes e les fins de les causes, demanant per que son e per que fan 
so que fan, pàg. 341 

Hom enserca les formes e les fins de les causes, demanant per que son e per que fan 
so que fan, pàg. 341 

Enaxí com qui demana, per que Déus no creà lo mon enans, pàg. 347 
Son raons confuses, quar no an per que sien clares, pàg. 429 

 

Per què causal 
E secundàriament per que aquesta siencia es atrobada, es, pàg. 299 

 

Per què final 
Questió es: si aquella simplicitat cove ésser en Déu per que sia pus luyn a 

conposició, pàg. 163 

Qüestió es: si cove ésser tot so en Déu per que vertutz ajen major conçordansa ab 
ésser, pàg. 433 

 
Pus que 

La potencia à en pendre l objet, lo qual es pus entelligible e pus amable que la 
potencia nol pot pendre; cor si no ó era, inpossíbol cosa seria que pus que e. lagués 
pres, lo pogués jaquir, pàg. 63 

Questió es: per que la justícia de Déu conserva los dampnatz pcrdurablement pus 
que misericòrdia nols perdona?, pàg. 150 

Questió es: si Déus vol ésser Déus pus que es Déus, pàg. 150 

Si la volentat de  Déu à poder en infinir, pus que volentat dome à poder en voler 
infinir alcuna cosa, pàg. 151 

 Questió es: per que hom se maravella dels miracles que Déus fa, pus que à tot 
poder?, pàg. 152 

Questió es: per ques cove a Déu ésser senyor, pus que à tota perfecció en sí metex?, 
pàg. 161 

Questió es: per que ànima no entén tant en Déu con ignora, pus que per entendre es 
senblant a Déu e per ignorar li es dessenblant?, pàg. 178 

No vol quel poder fassa so que pot fer, pus que la saviea sab que no ó farà, pàg. 218 
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Questió es: si en Déu cove ésser tota perfecció qui sia en creatura, pus que no sen 
seguesca en Déu desordenació, pàg. 243 

Es bonea e es granea, e enaxí de les altres; e pus que bonea es, cove que veritat sia, 
pàg. 321 

Son raons confuses, quar no an per que sien clares, pus quel mon no à en sí 
essencial eternifícant eternifícable eternifíca, pàg. 429 

Es pus prop a la sua essència que a la essència del home, pus que en la essència del 
home à major vertut quen sí metex, pàg. 468 
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1284 Libre de Blanquerna1 * escrit a Montpeller devers l’any 
M.CC.LXXXIIII. Transcripció directa ab facsímils, proemi, mostres 

d’escriptura i variants dels més vells manuscrits per Moss. Salvador 
Galmés i En Miquel Ferrá, Comissió Editora Lul·liana, Palma de Mallorca, 

1906. 
Libre d’Evast e Blanquerna, a cura de Maria Josepa Gallofré i pròleg de 

Lola Badia, Ed. 62 i la Caixa, Barcelona 1982. 
 

LIBRE DE BLANQUERNA (1284) pàgs. 1-378  
LIBRE DE AMIC E AMAT. (1276) pàgs. 379-432  
LA ART DE CONTEMPLACIÓ (1282-1287) pàgs. 433-496 

 
Ocurrències valorades en aquest text: 

per a  12 per a que 0 per + S.N. + a + inf 11  

per + inf. causal 34 per + inf. final 98 per + inf. de dest. 177 per + inf.d’immediatesa 

per tal com 1 per ço com  4 per ço car 179 per tal car 1

per ço 35 per raó de 12 per qui 9 ço per que relatiu 11

per què relatiu A. nom. 29 per què relatiu A. orac. 3 per què interrog. dir. 43 per què interrog. indir. 39

perquè causal 31 perquè final 9 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 0

Per tal que 128 per ço que  457 per tant 2  

per tostemps 10 per null temps 2 Si per aventura 1 per altres valors 2.366

 

Per a 
Les condicions totes que Evast desijava en sa muller, eren en Aloma; e aquells qui 

cercaven muller per a Evast segons sa voluntat, foren certificats de les bones costumes 
de Aloma, Blanquerna, cap. 1-4, pàg. 6 (22, Ed. 62) 

Saber regir sa ànima per a la vida perdurable de paraís, Blanquerna, cap. 2-9, pàg. 
14 (27, Ed. 62) 

Leixem del tot la vida activa per a nostron fill Blanquerna; per que facam tot nostre 
poder com per la gracia de Déu siam ensems sens fi en la gloria perdurable de paraís, 
Blanquerna, cap. 4-3, pàg. 21 (32, Ed. 62) 

Mostrem a nostre fill Blanquerna com puga e sapia governar sí meteix e los bens 
desta casa, per tal que sien guardats e conservats per als pobres de Jesu Christ, los 
quals en esta casa han cada dia sustentació de la almoyna que vos los donau, 
Blanquerna, cap. 4-12, pàg. 26 (35, Ed. 62) 

Aprés la missa, Evast vostron pare e jo darvos hem nostra benedicció, e pendreu 
comiat de nosaltres per a tots los temps de nostra vida, Blanquerna, cap. 5-15, pàg. 34 
(41, Ed. 62) 

Ay trista de mí, mesquina! E com estic tant desaconsolada per a tots temps de ço que 
mes creya esser alegra tots los dies de ma vida!, Blanquerna, cap. 6-1, pàg. 35 (41, Ed. 62) 

                                                 
1  Aquesta novel·la lul·liana també es coneix amb el nom de Romanç d’Evast e Blaquerna. 



 Ramon Llull, Libre de Blanquerna, Libre de Amic e Amat, La Art de Contemplació 
 

302 

Evast dona poder a sa muller de procurar e administrar los bens de la casa, e ell 
volgué usar de mercadería per tal que se humiliás a haver algún offici e que no estigués 
ocios, e quels bens temporals poguessen conservar per a mantenir sa casa, Blanquerna, 
cap. 1-10, pàg. 8 (23, Ed. 62) 

Blanquerna aprés tanta de gramàtica que sabia ben parlar e entendre lo latí, e aprés 
aprengué lògica e rethòrica e philosofía natural per tal que més fàcilment pogués saber 
la sciencia de medecina per a conservar en sanitat son cors, e la sciència de theología 
per a conéxer amar e servir a Déu e per a saber regir sa ànima, Blanquerna, cap. 2-9, 
pàg. 14 (27, Ed. 62) 

Quant Blanquerna hagué aprés lo Libre dels principis e graus de medicina, per lo 
qual hagué sofficient conexenca per a saber governar la sanitat del seu cos, 
Blanquerna, cap. 2-10, pàg. 15 (27, Ed. 62) 

Quens retingam tanta renda com havem mester per a sostenir la nostra vida 
dementre que a Déu plàcia que viscam, Blanquerna, cap. 4-15, pàg. 27 (36, Ed. 62) 

 

Per + SN + a + infinitiu 
Les altres vergens qui muriren per Jesu Christ a honrar, pàg. 80 
Injuriós seria Déus si no donava a elles, qui son en aquell monestir ajustades per ell 

a servir e per fugir als delits temporals, pàg. 108 
Venen tots bens, e qui ns ha creades e donada gracia que per ell a remembrar, pàg. 

121 

Volrías per vos enclinar a pregar son Fill com nos degués umplir de tanta gracia, 
pàg. 219 

Per ma dona a honrar me so mes moltes vegades en perill de mort, pàg. 225 
Treballs molts he haúts en ma persona per ella a servir, pàg. 225 
Que la dona que vos amats volgués sofrir que jo la amas e que per ella a amar 

m’esforcás a tots mos poders tots los jorns de ma vida en batalles, pàg. 227 
Los honra en la gloria de son Fíll per ço car per ella a honrar havíen pres martiri, 

pàg. 229 

Humiliat vos sots per nostra Dona a honrar, pàg. 234 
Vengues en vosaltres pendre natura, e per vosaltres a salvar haja sostenguda mort, 

pàg. 326 

Per la passió de Jesu Christ a honrar, vos requir que majudets, pàg. 365 

 

Per + infinitiu causal 
Per que no perden la sabor de menjar en taula quant es hora de dinar; car per 

menjar pa a soles los infants no·y troben tal sabor, pàg. 14 
Noy troben tal sabor que costrenguen a natura ses operacions per molt menjar, e de 

pa que hom nols ne deu donar, pàg. 14 
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Que hom vinga en aquell sanct misteri sino ordenadament e axí com dega; ni per 
venir ad aquell, hom no deu donar dan ni trcball a altri, pàg. 23 

Ajudam bona intenció la qual me fa a vos amar per esser vostra muller e no per 
ningún altre desordenat pensament, pàg. 37 

Lo qual destemprament li venía suvín per sobre menjar, pàg. 58 
Es major lo fruyt que hom fa per bo exempli que per dir paraules, pàg. 70 
Convertida una dona a castedat la qual jo noy podía convertir per preycar ni per 

paraules, pàg. 70 
Conceb la volentat caritat e amor, e per oblidar e innorar aqüestes coses, caritat ix 

de la volentat e entra hi ira, pàg. 110 
Car per molt membrar e voler es engenrat molt entendre, e per molt entendre, molt 

membrar e voler, pàg. 123 
Car per molt membrar e voler es engenrat molt entendre, e per molt entendre, molt 

membrar e voler, pàg. 123 
Ni vol haver lo excellent plaer que l ánima ha per entendre, ni ha temor de la 

tristicia en la qual cau l ánima per innorar. On pus fortment entén enteniment, pus 
noble e major e pus alt es per son entendre; mas per massa membrar pot la memoria 
esser menor en son membrar, e per massa amar o airar pot la volentat esdevenir menor 
en son voler, pàg. 124 

Ni vol haver lo excellent plaer que l ánima ha per entendre, ni ha temor de la 
tristicia en la qual cau l ánima per innorar. On pus fortment entén enteniment, pus 
noble e major e pus alt es per son entendre; mas per massa membrar pot la memoria 
esser menor en son membrar, e per massa amar o airar pot la volentat esdevenir menor 
en son voler, pàg. 124 

Ni vol haver lo excellent plaer que l ánima ha per entendre, ni ha temor de la 
tristicia en la qual cau l ánima per innorar. On pus fortment entén enteniment, pus 
noble e major e pus alt es per son entendre; mas per massa membrar pot la memoria 
esser menor en son membrar, e per massa amar o airar pot la volentat esdevenir menor 
en son voler, pàg. 124 

Ni vol haver lo excellent plaer que l ánima ha per entendre, ni ha temor de la 
tristicia en la qual cau l ánima per innorar. On pus fortment entén enteniment, pus 
noble e major e pus alt es per son entendre; mas per massa membrar pot la memoria 
esser menor en son membrar, e per massa amar o airar pot la volentat esdevenir menor 
en son voler, pàg. 124 

Ni vol haver lo excellent plaer que l ánima ha per entendre, ni ha temor de la 
tristicia en la qual cau l ánima per innorar. On pus fortment entén enteniment, pus 
noble e major e pus alt es per son entendre; mas per massa membrar pot la memoria 
esser menor en son membrar, e per massa amar o airar pot la volentat esdevenir menor 
en son voler, pàg. 124 

E si per voler entendre alcuna subtilitat es engenrada alguna dubitació, pàg. 125 
Mal senyal es de monge ni dome religiós tristicia, si doncs no es trist per remembrar 

sos peccats, pàg. 193 
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E com per donar son corrumputs los juglars en loar aquells qui fan a blasmar e en 
blasmar aquells qui fan a loar, e com per aytals falses laors e blasmes sia desonrada 
valor, pàg. 286 

Fuist anc en perill per honrar ton amat?, pàg. 297 

Plora fortment lamant e dix que per massa plorar senfosca la vista de sos ulls, pàg. 
300 

Voler jutjar segons dretura, e per massa membrar, lenteniment es moltes vegades 
embargat a entendre, pàg. 354 

Si veus amador honrat de 4 nobles vestiments, honrat per vanagloria, gras per 
menjar e durmir, pàg. 399 

Si veus amador pobrement vestit, menyspreat per les gents, descolorit e magre per 
dejunar e vetlar, sapies que en aquell veus salvació e perdurable benedicció, pàg. 399 

On, si en ço que·t creu som major per fe que per entendre, si t’entenés fora major 
per amar que per creure, pàg. 456 

On, si en ço que·t creu som major per fe que per entendre, si t’entenés fora major 
per amar que per creure, pàg. 456 

On, si en ço que·t creu som major per fe que per entendre, si t’entenés fora major 
per amar que per creure, pàg. 456 

Per massa membrar entendre amar plorar dejunar afliccions e vetlar, langueix e 
enmalalteix e mor lo cors, pàg. 487 

 

Per+inf. final  
Christ prengué en l’arbre de la vera creu per reembre lo seu poble de la servirut del 

diable, pàg. 3 
Volem departir aquest Libre en cinc libres, per dar doctrina e regla, pàg. 3 

Anaven volenterosament als sermons e als hòmens religiosos per oyr la paraula de 
Déu e per rebre doctrina, pàg. 8 

Anaven volenterosament als sermons e als hòmens religiosos per oyr la paraula de 
Déu e per rebre doctrina, pàg. 8 

Ana Evast a lesglesia per fer gracies a Déu del fill quels havia donat, pàg. 12 
Déu hauría injuriat lo dret mes noble per exalcar lo menys noble, pàg. 18 
Jo vull inclinar mon cor al vostre voler per obeír vostra voluntat, pàg. 27 
Si fos de mi meteix, a vosaltres me donara per servir e honrar vos tots los jorns de 

ma vida, pàg. 33 
Sots venguts en aquest loc per honrar lome qui era senyor dest alberc, pàg. 66 
Que Natana digués alcunes paraules per consolar les dones de la mort de 

l’abadessa, pàg. 88 

Natana e totes les dones qui havíen veu a elecció foren en lo capítol per eleger 
abadessa, pàg. 90 

Les dones s’ajustaven per tenir capítol, pàg. 93 
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Som en est monestir per fer penitencia, pàg. 97 
Cercava tot lo monestir per veer si en nulla cosa lo poría millorar, pàg. 111 
Som ajustades en est monestir e per ublidar les vanitats d’aquest mon, pàg. 121 
Volc entrar en lo palau per veer los .x. manaments, pàg. 133 
Era vengut per guardar ahuyrs qui li significassen veritat, pàg. 149 

Blanquerna puja en aquella muntanya per demanar al cavaller si sabía alcún loc, 
pàg. 149 

Es vengut en aquell loc per fer penetencia, pàg. 174 

Jo estic en est monestir per fer penitencia dels peccats que he fets, pàg. 176 

Blanquerna sen ana ab ell a lesgleya per estar en contemplació, pàg. 178 

Blanquerna e Narpán entraren en lo capítol per oír labat qui devía preycar, pàg. 181 
Altres hòmens eren venguts per honrar la festa, pàg. 181 
Deportant per lort per recrear son esperit, pàg. 188 
Se leva Blanquerna e ana en lort per veer lo cel e les estelles, pàg. 188 

L’abat e tot lo covent foren en lo capítol ab Blanquerna per ordenar l estudi, pàg. 
189 

L’abat e·ls monges retornaren en lo capítol per ordenar quals sciencies degués 
mostrar Blanquerna, pàg. 190 

Que ajustassen diners per comprar aquell loc, pàg. 198 
Molts daltres monestirs hi trametíen monges per apendre la doctrina que 

Blanquerna ensenyava, pàg. 201 
Molts escolans trames l’abat en diverses monestirs per esser maestres, pàg. 201 
Ell se revestí per cantar la missa, pàg. 203 
Del treball en que longament havía perseverat per guardar e servir ses ovelles, pàg. 

205 
Que nuil bisbe lexás son bisbat e que·s retes a lur orde per esser abat, pàg. 206 
Alcún bisbe atrobem qui per honrar Christ vulla lexar bisbat per abadía, pàg. 207 
Tot lo covent ana reebre lo bisbe per fer honrament a ell e a sos companyons, pàg. 

207 
Venía saludar nostra Dona ab lo monge, per honrar nostra Dona, pàg. 213 
Ana a les granges e als graners per saber veritat sil blat era en tant poca quantitat 

com lo cellerer deía, pàg. 214 
Umpli los meus ulls de lágremes c de plors per honrar los teus honraments e per 

plorar mos peccats, pàg. 218 
Umpli los meus ulls de lágremes c de plors per honrar los teus honraments e per 

plorar mos peccats, pàg. 218 
Sostenen treballs e mort per honrar lo Fill de nostra Dona, pàg. 219 
Que cascú loas sa dona per veer qual ne puría dir major laor, pàg. 225 
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Amdós los cavallers tornaren en lo camp per combatre, pàg. 229 
Mes-se en aquell monestir per honrar lo fruyt de nostra Dona, pàg. 231 
Los canonges foren en lo capítol per ordenar com elegissen pastor, pàg. 241 
Havía renunciat al bisbat e volía murir per honrar Jesu Christ, pàg. 241 
Que reebés lo bisbat e que anas a Roma per esser confermat, pàg. 242 

Lartiaca ana a Roma per demanar son bisbat e per esser confermat, pàg. 242 
Lartiaca ana a Roma per demanar son bisbat e per esser confermat, pàg. 242 
Trames dos monges al Apostoli per escusarse e per dir son dret, pàg. 243 
Trames dos monges al Apostoli per escusarse e per dir son dret, pàg. 243 
Suaument com los anyells se lexá ligar e auciure per salvar los peecadors, pàg. 254 

La dona vené tots los seus bens e cells de son marit per pagar la reemeó, pàg. 255 

Lo pagés anava al palau del rey per mostrar la injuria que li era feta, pàg. 262 

Esdevencse un jorn en presencia del canonge que un pagés, a lentrant del hivern 
com hom devía sembrar, perdé un bou e no lin romas car un, e ajusta aytants de diners 
com poc e venc al mercat per comprar un bou, pàg. 263  

En esta manera treballava nit e dia lo canonge per servir misericordia, pàg. 265 
Foren vengudes de longues terres per fer honor a lartiaca, pàg. 276 
Si en aquest loc ha tants religiosos e clergues per demanar pluja a Déu, pàg. 277 
Estec un temps per veer qual era l’estament de sa cort, pàg. 289 

L’apostoli demaná al altre cardenal per que era vengut ab tan gran companya ni tan 
bé arreada, e lo cardenal respós dient que per honrar sa cort, pàg. 290 

Venc per manament de l emperador en esta cort per usar de mon mester e per cercar 
mos companyons, pàg. 290 

Los maestres respongueren e digueren que ells ja eren en la Santa Terra doltramar 
per defendre la terra e per exampiar la fe católica, pàg. 299 

Que anassen als reys e als princeps infeels per arremir un cavaller, pàg. 299 
Trametía per tota la ciutat de Roma ses espíes per espiar si nuil home era en treball 

ab altre, pàg. 303 
Porta moltes joyes e molts diners per donar a la un e al altre, pàg. 304 
Ell era vengut en aquella terra per tractar passatge contra los enemics de la creu, 

pàg. 305 
Anaren en aquell passatge molts dels frares qui havíen aprés arábic, per esser 

missatges als sarraíns ques convertissen ans quels dos reys lus auciessen, pàg. 305 
Feu fer dues cases: en cascuna mes un home per esser resclús e que vivissen 

d’almoynes, pàg. 306 
Ana lo cardenal per encercar si en aquella ciutat havía negún treball, pàg. 308 
Ell venía a la cort moltes vegades per pacificar aquells qui pledejaven, pàg. 310 
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Lo cardenal ab lo mercader venc en lo consistori davant lo papa els cardenals per 
solvre les questions, pàg. 319 

Un fill de comte anava a Bulunya per oír leys, pàg. 336 
Que ab los frares latins retornassen en lur terra per preycar la santa fe e doctrina de 

Roma, pàg. 338 
Cavalcá per la ciutat de Roma per encercar qual ufici puría pendre, pàg. 353 
Anaren en terra de sarraíns per preycar la encarnació e passió del Fill de Déu, pàg. 

360 
Lo qual venía a cort per esser confermat, pàg. 365 
Trameteren missatges per les selves e per los alts munts per encercar un loc 

cuvinent, pàg. 371 

Encercava l’amic devoció en los munts e en los plans per veer si era servit son amar, 
pàg. 384 

Desirava viure per servir son amat, pàg. 394 
Venc en terra plorar e plányer e murir per amor, e per nudrir los hòmens a amar, 

pàg. 400 

L’amic volc anar en una terra estranya per honrar son amat, pàg. 402 
Soferí mort e langors e desonors per restaurar a amor los amadors, pàg. 409 

Nedeetat de pensa, e desirar murir per honrar mon amat, pàg. 430 
En la volentat d’ome e de fembra a engenrar fills per esser conservada la humana 

especia en lo mon, pàg. 482 

 

Per+inf. de dest. 
Que ell per la sua sobirana pietat li volgués dar un fill, lo qual fos al seu servir, e 

que Janeas del seu cor la gran tristicia e pensament en lo qual era entrada per haver 
fills, pàg. 9 

En lo temps en lo qual han lurs operacions, per dar al cos temprada calitat, pàg. 13 
Per ço segons dret e justicia, per conservar la majoritat que occasió té sobre 

ventura, Déu esser lo cervo jutjat al ballester, pàg. 16 
Que ella no s escusas de ço que ell la pregava, sino per temptar a ell o per guanyar 

grat dell, pàg. 22 
Que ella no s escusas de ço que ell la pregava, sino per temptar a ell o per guanyar 

grat dell, pàg. 22 
Quant mes aspra vida farem per servir lo Rey de gloria, mes contenta ne será la mia 

ánima, pàg. 25 

Ador te, Senyor, en ta passió la qual sostenguist en la creu per reembre lumá linatge, 
pàg. 51 

Que vos siats per ajudar a la aministració del espital e per servir als pobres, pàg. 54 
Que vos siats per ajudar a la aministració del espital e per servir als pobres, pàg. 54 
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Era en son poder per obeír a tots sos manaments, pàg. 54 
Quem reebes en lo teu regne per conéxer e contemplar ta virtut, pàg. 54 
Volentat es de Déu que hom menuc per satisfer al cors segons ses necessitats, pàg. 

57 
Que temptás la aspra vida que les dones faíen per donar aflicció al cors, pàg. 78 
Que fos exempli als hòmens com amassen murir per honrar Déu, pàg. 80 

Si vosaltres per mi murits, per honrar Déu morrets, pàg. 80 

Déu qui per nosaltres volc esser home, lo qual home liurá a mort per salvar 
nosaltres, pàg. 81 

Honrament del qual no era digna; ni ella no era venguda en lo monestir per esser 
honrada, pàg. 85 

Déus li volc donar sí meteix en gloria per esser sa gloria, pus que la abadessa se 
dona a ell en est mon, pàg. 86 

Per oír los delits temporals son remembrades e desijades les vanitats, pàg. 93 
Que haguessen escusa a reebre precs per reebre massa dones, pàg. 94 
En axí per oír paraules agradables se mou a desirar, pàg. 95 

La raó per que nosaltres som principalment en orde, es per contemplar adorar e 
servir Déu, pàg. 98 

Déus ha donats a nos ulls per veer les coses corporals, pàg. 100 
Doncs no siam en est loc en lo mon per desirar ses vanitats, pàg. 100 
Mes lo Déu hom amar e tembre per sí meteix, que per haver gloria ni per esquivar 

infern, pàg. 108 

Mes lo Déu hom amar e tembre per sí meteix, que per haver gloria ni per esquivar 
infern, pàg. 108 

Amar prelació per esser honrat, es ergull e vanagloria, pàg. 109 
Es contra la vida de Jesu Christ qui en est mon volc esser pobre; mas amar preladía 

per servir Déu e per ordenar a via de salut aquells qui son desordenats, es amar Déu, 
pàg. 109 

Es contra la vida de Jesu Christ qui en est mon volc esser pobre; mas amar preladía 
per servir Déu e per ordenar a via de salut aquells qui son desordenats, es amar Déu, 
pàg. 109 

Amar preladía per esser honrat, pàg. 109 
Caritat justicia fe esperanca, son en la oració molt a ensús per contemplar les virtuts 

de Déu, pàg. 117 
Som ajustades en est monestir e per ublidar les vanitats d’aquest mon, pàg. 121 
Ell per salvar nosaltres haja presa nostra natura, pàg. 121 
Car enaxí es feta la volentat per amar l enteniment com es l enteniment per entendre 

la volentat, pàg. 124 
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Venden a la cort al dia del judici aquells qui per exalcar lo nom de Déu penríen 
passió, pàg. 129 

Aquell quins ha donat lo cor per amar e los ulls per plorar e la boca per loar sa 
virtut e ses obres, pàg. 129 

Aquell quins ha donat lo cor per amar e los ulls per plorar e la boca per loar sa 
virtut e ses obres, pàg. 129 

Aquell quins ha donat lo cor per amar e los ulls per plorar e la boca per loar sa 
virtut e ses obres, pàg. 129 

Qui es aquell qui per honrar Déu se liure a mor, pàg. 134 
Donat som per Déu per confondre sutzetat de coratge e de cors, pàg. 136 
Com cascú pogués haver e perseverar en son coratge per esser obedient a ells en son 

ermitatge, pàg. 138 
L’enteniment pot pujar mes a ensús per entendre los articles, pàg. 140 
Qual de vosaltres volgra morir per honrar son Senyor celestial?, pàg. 143 
Aquesta contrarietat es engenrada per ublidar la virtut divina e la gloria celestial e les 

infernats penes, e per remembrar la vanitat daquest mon e per tembre mort, pàg. 145 
Aquesta contrarietat es engenrada per ublidar la virtut divina e la gloria celestial e les 

infernats penes, e per remembrar la vanitat daquest mon e per tembre mort, pàg. 145 
Aquesta contrarietat es engenrada per ublidar la virtut divina e la gloria celestial e les 

infernats penes, e per remembrar la vanitat daquest mon e per tembre mort, pàg. 145 
Temíen pus fortment mort e sostenir treballs per honrar Déu e per haver la celestial 

benauyrança, pàg. 145 
Temíen pus fortment mort e sostenir treballs per honrar Déu e per haver la celestial 

benauyrança, pàg. 145 
Sostenir nulls treballs ni mort per honrar Déu e ses obres, pàg. 146 
Era majordom de un rey quil trametía en una ciutat per aparellar hostal e per 

comprar aquelles coses que·l  rey havía mester, pàg. 146 
Era majordom de un rey quil trametía en una ciutat per aparellar hostal e per 

comprar aquelles coses que·l  rey havía mester, pàg. 146 
Tanta paor, has sostenguda, per guanyar ço que has perdut!, pàg. 147 
Temen sostenir treballs e mort per honrar Déu e per endrecar los errats a via 

salutable!, pàg. 148 
Temen sostenir treballs e mort per honrar Déu e per endrecar los errats a via 

salutable!, pàg. 148 
E la passió que sostenc per salvar nosaltres, pàg. 167 
Totes les circumstancies d’ell com es temptat; car per oblidar lo peccat es 

mortificada la volentat a amar lo peccat, pàg. 170 

Natura es de caritat que nos consol nuil home per fer son poder, pàg. 171 
Haurien paciencia humilitat en esser escarnits e represes per fer obres de 

penetencia, pàg. 178 
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Estar me cové en est moncstir per satisfer al senyor abat, pàg. 180 
Ordenaren que Blanquerna mostrás primerament gramática, per entendre les altres 

sciencies, pàg. 191 
En aprés mostrás lógica, per entendre e apendre natures, pàg. 191 

Lo pi allegava que la pinya el clovell del pinyó eren en ell per conservar lo pinyó, 
pàg. 194 

Endeutar e manlevar per haver riquees e moltes granjes, pàg. 200 

Endeutar monestir per haver defalliment de viandes fallides, pàg. 200 
Ell creía que hom no pogués atrobar bisbe qui lexás son bisbat per esser abat, pàg. 

206 

Jesu Christ sostenc mort per salvar los hòmens, pàg. 207 
Qui no s’ergulla per honor d’abadía ni per esser senyor de molts hòmens, pàg. 209 
Membrant la greu passió que sostenc per donar salvació e per perdonar colpes e 

peccats, pàg. 211 

Membrant la greu passió que sostenc per donar salvació e per perdonar colpes e 
peccats, pàg. 211 

A una festa sesdevenc que·l  granger fo al monestir per tenir festa, pàg. 216 
Major afany hágrets sostengut per loar e servir vostra dona, que aquelles coses que 

jo he fetes e sostengudes per loar la mia, pàg. 225 
Major afany hágrets sostengut per loar e servir vostra dona, que aquelles coses que 

jo he fetes e sostengudes per loar la mia, pàg. 225 
Que vagen honrar, per licencia de lur general, lo fruyt de nostra Dona, sustinents 

per honrar aquell, fam set calt fret temors turments e mort, pàg. 230 

Blanquerna s’escusá, dient que no·s covenía a vida contemplativa lexar religió per 
esser bisbe, pàg. 242 

Pot renunciar al bisbat per elegir pus estreta vida, pàg. 243 
Es mes honrar Déu que tenir companya supérflua per haver vanagloria, pàg. 245 
Venc pendre carn humana e passió per reembre son poble, pàg. 257 
Représ molt fortment aquell frare qui temía a sostenir fam set per preycar la paraula 

de Déu, pàg. 259 
Era escusat a sostenir fam set, per honrar c per preyear la paraula de Déu!, pàg. 

260 
Era escusat a sostenir fam set, per honrar c per preyear la paraula de Déu!, pàg. 

260 
Covenía que per fam ne fos punit, la qual fam no havía per donar lo diner, pàg. 260 
Sesforcava lo canonge de haver fam e set per punirse de sos peccats e per donar 

doctrina a les gents, pàg. 260 
Sesforcava lo canonge de haver fam e set per punirse de sos peccats e per donar 

doctrina a les gents, pàg. 260 
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Si vos sots elet a rey per servir justicia, pàg. 261 
En la plaça on era la cort venía moltes vegades per raonar e per ajudar sens que 

non prenía loguer, pàg. 262 

En la plaça on era la cort venía moltes vegades per raonar e per ajudar sens que 
non prenía loguer, pàg. 262 

Nostre Senyor Jesu Christ se dona a mort per haver misericordia, pàg. 263 

Aprés parla lo canonge de plors, dient que plorar es per haver contricció e devoció, 
pàg. 275 

Com fossen trameses en alcuna terra per preycar e per convertir aquella terra e per 
pendre martiri per loar Déu, pàg. 285 

Com fossen trameses en alcuna terra per preycar e per convertir aquella terra e per 
pendre martiri per loar Déu, pàg. 285 

Com fossen trameses en alcuna terra per preycar e per convertir aquella terra e per 
pendre martiri per loar Déu, pàg. 285 

Com fossen trameses en alcuna terra per preycar e per convertir aquella terra e per 
pendre martiri per loar Déu, pàg. 285 

Entre ls altres ha trames mi en cort per esser loador de valor e per blasmar tots 
aquells qui li son contraris, pàg. 285 

Entre ls altres ha trames mi en cort per esser loador de valor e per blasmar tots 
aquells qui li son contraris, pàg. 285 

Jo era cusí en la cort del emperador, e depenyíam foll per ajustar diners, pàg. 291 
Vull esser foll per donar d ell honrament, pàg. 291 
Que haguessen egualment alcuna gracia de renda per desprendre extraordinari, 

pàg. 293 
Son los oficis e les sciencies, per donar gloria a Déu, pàg. 295 
Han major devoció a murir per lur senyor que los crestians per honrar son major, 

pàg. 296 
Que venguessen ab ell parlar per ordenar com gloria a Déu poguessen donar, pàg. 

296 
Totes les nacions dels infeels que hom namenás per apendre lo lur lenguatge, pàg. 

297 

Esdevencse un dia que lo cardenal [...] trames en una terra per espiar la captinenca 
del bisbe, pàg. 300 

Com la gloria de Déu fos tant honrada, e que ell per honrar la gloria de Déu, pàg. 
301 

Exempli de bona vida e per devotes paraules e per legir libres de oracions 
devocions, pàg. 306 

Comaná altre al bisbe per ço que fos clergue, e prés ne altre per nodrir e per 
beneficiar, pàg. 309 

Comaná altre al bisbe per ço que fos clergue, e prés ne altre per nodrir e per 
beneficiar, pàg. 309 
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Trametía sos precuradors per loar Déu, pàg. 310 
Per loar Déu e per rependre los vicis de la cort de Roma, pàg. 312 
Per loar Déu e per rependre los vicis de la cort de Roma, pàg. 312 
Feu molt de bé en aquella terra e prés martire per loar Déu, pàg. 313 
E fo mártir per loar Déu, pàg. 314 
Era estat mártir per loar Déu, pàg. 314 
E lo cavaller fo mártir per loar Déu per ufici d armes, pàg. 314 
Raonava lo bisbe que murí per loar la encarnació de Déu, pàg. 315 
No volía esser crestiá, car no volía lexar una fe per altra; mas deía que per entendre 

ixiría de la fe de Mafumet e entraría en la fe católica, pàg. 326 
Trametessen missatges per encercar qual cosa pudía esser aquella, pàg. 327 

Era un rey qui era anat ab gran re de sos privats en una bella selva per deportar, 
pàg. 330 

Trametíals per les parts del mon per encercar los maestres, pàg. 335 

Poder de voler fa los hòmens dejunar e plorar e treballar per honrar e loar lo poder 
de Déu, pàg. 340 

Cové que·l  seu poder sia vencut e sobrat per molt amar e honrar la passió de Déu, e 
per escampament de lágremes, pàg. 340 

Los quals vull trametre per tot lo mon per recontar a mi tot lestament del mon, pàg. 
342 

Lo cardenal dona un de sos precuradors per esser precurador del capítol, pàg. 351 
Fos a cada part asignat un cardenal per servir aquell ufici, pàg. 366 

Per honrar los honraments de mon amat, qui per mes hòmens es desamat desonrat, 
que honrat e amat, pàg. 381 

Responía l’amat  que per sa amor serà encarnat e penjat per murir, pàg. 398 
Totes coses oblida per membrar son amat, pàg. 398 

Anava·s l’amic combatre per honrar son amat, pàg. 398 
Els languíments que l’amic  sosté per honrar e amar son amat, pàg. 401 

Los hòmens quis depenyen folls per ajustar diners, pàg. 401 
E respós desamor, que per desenamorar l’amic e per desonrar l’amat, pàg. 402 
E respós desamor, que per desenamorar l’amic e per desonrar l’amat, pàg. 402 
Que pugués a son amat moure sa volentat a enamorar sos sotsmeses per honrar sos 

honraments, pàg. 409 

Respós que aquell qui per honrar e loar sos honraments, no dubtava nulles coses, e 
qui a totes coses renunciava per obeír sos manaments e sos consells, pàg. 412 

Respós que aquell qui per honrar e loar sos honraments, no dubtava nulles coses, e 
qui a totes coses renunciava per obeír sos manaments e sos consells, pàg. 412 

Servir mon amat al qual som creat per loar ses valors, pàg. 413 
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Mon enteniment exalcat en ton exalcament, per conéxer tos honraments, pàg. 421 
Los languiments quim venen per honrar ta gloria, pàg. 421 
Tu fas saber a mi contricció e dolor e desirer de pendre mort per loar ta valor, pàg. 

423 
Devallava los poders de sa ánima per gloriejar en la humana natura, pàg. 426 

La memoria volc pujar per memorar perfecció, e 1’enteniment per entendre justícia, 
e la volentat per amar larguea, pàg. 443 

La memoria volc pujar per memorar perfecció, e 1’enteniment per entendre justícia, 
e la volentat per amar larguea, pàg. 443 

La memoria volc pujar per memorar perfecció, e 1’enteniment per entendre justícia, 
e la volentat per amar larguea, pàg. 443 

Ell prés aquella natura e on aquella humana natura, per honrar nosaltres e per retre 
nos a la subirana senyoría, pàg. 460 

Ell prés aquella natura e on aquella humana natura, per honrar nosaltres e per retre 
nos a la subirana senyoría, pàg. 460 

Aquell regne venga, Sényer, a nostra ánima per membrar entendre amar tes 
comunes proprietats, pàg. 464 

E doncs aquest deliurament sá a fer, Senyer, per membrar entendre amar ta bonea, 
pàg. 466 

Qui al manament de Déu cuyda esser obedient per exalçar fe e per mortificar 
lenteniment, pàg. 491 

Qui al manament de Déu cuyda esser obedient per exalçar fe e per mortificar 
lenteniment, pàg. 491 

L’ufici de juglaría fo atrobat per bona entenció, ço es a saber, per loar Déu e per 
donar soláç e consolació a aquells qui son treballats e turmentats en servir Déu, pàg. 
491 

L’ufici de juglaría fo atrobat per bona entenció, ço es a saber, per loar Déu e per 
donar soláç e consolació a aquells qui son treballats e turmentats en servir Déu, pàg. 
491 

Irán serraíns convertir / per far plaer / a Déu, qui a mort volc venir / per nos haver, 
pàg. 494 

Irán serraíns convertir / per far plaer / a Déu, qui a mort volc venir / per nos haver, 
pàg. 494 

De lorde de clerecía, per donar doctrina com deja hom viure en est mon, pàg. 496 

 

Ço (acò) per que relatiu 
Aloma recontá a Evast ço que era esdevengut de Blanquerna e Natana, ni ço per que 

havía amenat Blanquerna a la casa de Nastasia, pàg. 42 
E per açó deu hom ublidar ço per que vé la temptació, e deu membrar altres coses, 

pàg. 118 
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Home perjur ama mes ço per ques perjura, que Déu ni la gloria perdurable que pot 
haver, pàg. 135 

Enteniment demaná a Fe e a Veritat de lur estament, ni que havíen acabat de ço per 
que anaren en lur viatge, pàg. 142 

Desconsolat som e irat com no puse complir ço per que som trames, pàg. 171 
Com lo canonge de aflicció hac entes ço per que contrastaven, ell représ molt 

fortment aquell frare qui temía a sostenir fam set per preycar la paraula de Déu, pàg. 
259 

Lo cardenal de Benedicimus te feu questió a lapostoli qual cosa devía esser pus 
vedada, o ço per que les gents blastomen e desonren Déu, pàg. 320 

Son contra la volentat de Déu tots aquells qui puríen e deuríen fer e no fan ço per 
que la volentat de Déu en est mon sia servida, pàg. 329 

Demana lamic a son amat si havía en ell nulla cosa romasa a amar: e lamat respós 
que ço per que la amor de lamic pudía muntiplicar, era a amar, pàg. 380 

Si fos falsetat ço per que lamic pot mes amar son amat, pàg. 417 
Fora veritat ço per que 1 amic no pot tant amar son amat, pàg. 417 
Ni la misericordia ni la larguea paciencia no sen covengren tan bé ab bonea granea; 

e car ço per que nos puscam conéxer que la noblea de les divines virtuts se covenga 
mills ab granea virtut veritat, pàg. 479 

 
Per què relatiu. A.N. 

Lo sant home quils dix la missa preicá e mostrats la intenció per que es ordenat 
matrimoni, pàg. 7 

Desliberá Aloma de dir a son marit la raó per que plorava, pàg. 10 
Aquell que he reebut de Déu; e la final raó per que som en lo mon es per conéxer 

amar loar e contemplar Déu, pàg. 30 
Qual era la raó pus principal per que ell havía concebuda volentat de esser ermita, 

pàg. 45 

Aquesta es, sényer, la pus principal raó per que jo leix lo mon, pàg. 45 
Tot dia cogitava com puría trobar manera per que lalberc pogués haver, pàg. 65 

Poríes tu fer nulla cosa per que nuil temps no tornas en mon cor enveja?, pàg. 66 

La raó per que nosaltres som principalment en orde, es per contemplar adorar e 
servir Déu, pàg. 98 

La principal raó per que hom vol convertir los infeels, pàg. 140 
Demaná a ell qual cosa era aquella per que ell anava tan cuytosament, pàg. 146 
Jo us mostraré art e manera per que vos porets plorar e plànyer, pàg. 162 

Láguila respós a la volp, dient la necessitat per que natura li havía donades totes 
aquelles coses, pàg. 190 
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Segons estes paraules es significat que segons la fi per que som en est loc ni havem 
lexat lo mon, pàg. 191 

L’abat volc saber qual era la occasió per quel prior era entrat en tan gran 
marriment, pàg. 193 

La raó per que som acusat de enveja cobea, es contraria a justicia, pàg. 200 

Los bens ni les laors per que Déus era honrat per aquells pastors quel monge 
preycava, quils vos puría dir?, pàg. 239 

Totes les gents qui eren en lesgleya saberen la raó per que ploraven, pàg. 257 

Questió es qual es la pus principal raó per que home es creat, pàg. 280 
Manera que poguessen retornar les gents a la entenció per que son los oficis e les 

sciencies, pàg. 295 
Nuil home qui haja entenció a aquella cosa per que es creat ni per que ha lufici en 

que es, pàg. 295 
Nuil home qui haja entenció a aquella cosa per que es creat ni per que ha lufici en 

que es, pàg. 295 
Menyspreen la santa fe per que tuyt som obligats a honrar la gloria de Déu, pàg. 

298 
Jo pendría ufici de precuració e sería raó per que los precuradors fossen ordenats 

en lurs negocis, pàg. 350 

Entenció girada e enversada contra la final enrenció e raó per que mon amat ha 
creades totes coses, pàg. 419 

Per açó es significada la raó per que Déus ha vulgut crear e ordenar lo sant 
sagrament del Altar, pàg. 479 

Mas en temps som venguts que quaix home no usa de la final entenció per que los 
uficis foren comencats, pàg. 491 

Hom no nusa tan fort com deuría de la entenció per que los uficis e les sciencies son, 
pàg. 492 

Dient la entenció per que fo juglaría els altres uficis en lo comencament, pàg. 492 

 

Per què relatiu ant. A. O. 
La vostra cara signific als meus ulls tan gran tristicia de cor, per que jamay un dia 

jo no coneguí en yos ningún senyal de tristor, pàg. 10 
Que hom ús de les virtuts segons la manera que vos deíts: per que jo no us menaría 

per re en ma companyía, pàg. 41 
Que nols havíen poguts convertir; per que era semblant que Déus no volgués lur 

convertiment, pàg. 140 
 

Per què interrogatiu directe 
De que plorau, e per que estau trista?, pàg. 9 
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Es alguna cosa puga fer per que vos siau aconsolada?, pàg. 9 
Per que est serv e catiu del peccat d avaricia?, pàg. 61 

Si colpa no havets, perdó, per quel demanats?, pàg. 84 

On, qui no vol entendre ço que pot entendre, per que ama membrar ne voler?, pàg. 
124 

Si Déus airava convertiment de gents, per ques fora encarnat?, pàg. 140  

Ni per que volc en la creu sostenir passió?, pàg. 140 

Ni per que ha tant honrats los apóstols ni ls mártirs qui sostengren mort per exaltar 
mi en lo mon?, pàg. 140 

Ni per que no tems a perdre en est mon ço que en laltre es inrecuperable?, pàg. 148 

Si anc no fiu injuria ni tort, per que mes feta desonor?, pàg. 156 

Ni si anc desvalor no feu justicia ni guazardó, per que li es feta honor?, pàg. 156 

Per que no plores ni per que no planys lo dampnatge que has prés?, pàg. 161 

Per que no plores ni per que no planys lo dampnatge que has prés?, pàg. 161 

Per que plorats vos per mon fill?, pàg. 161 

Si jo obeesc a mon maestre, per que mon maestre me será enemic en lo meu 
departiment del seu?, pàg. 180 

Per que no m’avets ajudat contra la servitut en que som esdevengut?, pàg. 209 

E sabs per que?, pàg. 217 

Per que dius que en esta cort est vengut cercar tos companyons?, pàg. 290 

Per que no respons a ton amat qui tapella?, pàg. 381 

Per que destrúus ta persona, e despens tos diners, e lexes los delits 6 daquest mon, e 
vas menyspreat entre les gents?, pàg. 381 

Digues, aucell qui cantes damor, al meu amat, per quem turmenta ab amor qui má 
pres a esser son servidor?, pàg. 384 

Per que era son amat glories?, pàg. 384 

Per que era poderos?, pàg. 384 

Ni per que es savi?, pàg. 384 

Ni per que es amable?, pàg. 384 

Per que mors sens amor?, pàg. 391 

Per que?, pàg. 402 

Per quel turmentava sa amor e..., pàg. 402 

Per que no l guaría sa misericordia, pàg. 402 

Per que escuses amor com treballa e turmenta ton cors e ton cor?, pàg. 404 

Per que escuses los colpables?, pàg. 405 

Per que?, pàg. 407 

Per que has tan gran amor?, pàg. 408 
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Per que home ha tant tu en ublit?, pàg. 410 

Si no m’ajudes, per quem volguist crear?, pàg. 424 
Ni per que per mi portes tantes langors, pàg. 424 

Per que no honres tants hòmens innorables qui scientalment no son estats tan 
colpables al teu nom Jesu Christ, com es estat lo teu amic?, pàg. 424 

Per que?, pàg. 430 

Per que?, pàg. 430 

Per que?, pàg. 430 

Per que parles tan subtilment?, pàg. 431 

Per que son mes los hòmens qui t menyspreen e tinnoren et descreen que aquells qui 
tórnen le creen?, pàg. 461 

Per que sostenits que tanta de malvestat engán error treball innorancia sia en lo 
mon per los .vij. demonis damunt dits?, pàg. 488 

 

Per què interrogatiu indirecte 
Recordar nos convé de on som venguts, ni per que som creats, ni a que havem de 

tornar, pàg. 28 

Lo bisbe demaná a Evast e Aloma per que no menjaven del pao, pàg. 57 

Labadessa demaná a la dona per que plorava, pàg. 113 

Blanquerna demaná a l escuder per que plorava, pàg. 173 
Demaná a Blanquerna per que no aportava la oca e aportava la volp, pàg. 176 

Narpán dix a Blanquerna per que no havía fet lo lit segons que havía acustumat, 
pàg. 177 

Una altra manera es, per que hom pot gitar de error aquell qui ha temptació del 
cors de Jesu Christ, pàg. 186 

Una volp demaná a l águila per que havía ales ni ploma ni bec ni ungles, pàg. 190 

Aquell russinyol demaná al arbre per que havía tantes flors, pàg. 191 

Lo frare granger demaná a labat per que plorava, pàg. 214 

Ah! Per que fuy abat e no fuy frare ermita, pàg. 218 

Prec vos quem digats per que portats armes, pàg. 224 

Lo bisbe demaná al canonge per que cridava, pàg. 247 
Demaná al canonge de suavetat per que estava en aquell loc, pàg. 254 
Atrobá lo canonge qui plorava, al qual demaná per que plorava, pàg. 257 

Lo canonge dix al traginer per que pensava mills del mul que de sa persona, pàg. 
258 

Demaná al canonge per que cridava, pàg. 263 

Lo canonge demaná a aquells quil menaven per que lanaven penjar, pàg. 277 
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Saber vull de tu per que no est vengut a ma cort, pàg. 289 

L’apostoli demaná al altre cardenal per que era vengut, pàg. 290 
Eren aparellats a consentir e a ordenar totes coses per que valor fos restituida en la 

honor en que esser sulía, pàg. 292 
La fembra li demaná per que la amava mes que altra fembra, pàg. 298 
Com pudía esser acó, ni per que son mes loats los apostolis, pàg. 315 
Dix al pelegrí per que desonrava la figura qui representa la ymage de Jesu Christ, 

pàg. 323 

Lo cardenal demaná al jueu per que anava tant trist ni tan consirós, pàg. 324 
En captivitat mes ha de mil .CC. anys, e nons sabem per que, pàg. 324 
Demaná a aquells hòmens per que aquell home no era anat al cap de l aygua, pàg. 

338 
Demaná li per que plorava, pàg. 353 
Per que los sarraíns qui son en error, ploren als sermons, pàg. 362 
Demanaren-li per que estava sol, pàg. 385 

Diguerenli per que faía aytal senyal, pàg. 393 

Demanaren a lamic de que nexía amor, ni de que vivía, ni per que muría, pàg. 398 
Dix a son amic per que celava los senyals damor als altres amadors, pàg. 404 

Demanaren a lamic per que no sescusava dels falliments, pàg. 404 
Dix a aquell home per que muría sens amor, pàg. 408 
Ha ublidats e mcnyspreats sos honramcnts; per que lo mon es en defalliment, pàg. 

418 
No entenía per qual raó Déus volgués fer aquell sagrament ni per quel degués fer, 

pàg. 479 
Recontant per que era teología clerecía religió cavallería preladía senyoría, pàg. 

492 

 

Per què causal 
Nota: Volem destacar que un bon nombre d’aquestes ocurrències podrien ser 

considerades com a construccions relatives amb antecedent oracional. Ens hem decantat 
per la classificació causal perquè l’editor ―no sabem si aquest detall prové del 
manuscrit original― distingeix tots aquests perquès escrivint-los en un sol mot, mentre 
que els que hem encabit en l’apartat de relatius són escrits com a locució. 

Aloma considera ço que Evast son marit li deya, e havía vergonya de descobrirli lo 
seu cor, perqué molt lo temía e amava. (Moll, perquè causal), pàg. 10 

Senyor Evast! Per ningún temps de ma vida aprés de esser en vostre poder no tenguí 
en mon cor pensament ni desig quem costrengués en tanta manera com es ara lo desig 
de haver filis; perqué gran tala sería si los bens que nos altres posseím no havíen algún 
hereter qui sia nostre fill, pàg. 10 
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E sí fos cosa certa que tots los hòmens qui son amassen e servíssen a Déu, haver filis 
sería bona cosa e a la mia ánima desijable: mas perqué es dubte si serien obedients a 
Déu, per ço dubte jo tant en desijar fills, pàg. 11 

En aquell dia feu cantar Evast missa solemne a un sant capellá lo qual dona lo 
sagrament del babtisme a Blanquerna; perqué tal sagrament no deu esser donat per 
ningún malvat pecador indigne de dar lo dit sagrament, lo qual es principi e carrera 
per on hom va al perdurable repós, pàg. 12 

Blanquerna hagué dida sana en sa persona per tal que de sana let fos criat, car per 
mala let son los infants malalts e despoderats en sa persona; e era la dida honesta e de 
bona vida, perqué cosa es ques deu molt evitar en lo alletar del infants si la dida es mal 
sana, e que estiga en peccat o que haja en sí mals vicis, e que sia de mala complexió, ni 
que tinga corrompuda la calitat ni lo alende, pàg. 13 

Mentres que Blanquerna aprenía en esta manera, Evast lo criava ab temor e amor, 
perqué en aqüestes dos maneres e virtuts deuen esser nodrits e criats los infants e 
losjovens en lur edat ab dejunis, oració, confessió, almoyna, e ab humilitat de paraules 
e vertirs e companya de bons hòmens, pàg. 15 

Questió fo entrels dos de qui devía esser lo preu quel parador havía hagut del cervo; 
perqué lo ballester deya que ell lo havía mort, e que si ell no lagués ferit lo parador nol 
haguera trobat mort, pàg. 16 

Blanquerna respós a son pare Evast e dix: Senyor pare! Vos sabeu bé que occasió es 
mes fort cosa que ventura, perqué en la occasió es la final intenció per la qual lo cervo 
fon ferit e mort, pàg. 16 

E la ventura es cosa que no ha intenció a sí meteixa ni a altri; e perqué lo parador 
trobá de ventura lo cervo, e lo cervo fon mort per occasió e la occasió se convé ab 
aquell qui mata lo cervo, per ço segons dret e justícia, pàg. 16 

Evast dix a son fill si era raó quel parador tornas lo cervo al ballester o lo preu quen 
havia hagut. Blanquerna respós e dix quel carnicer havía dret e rao sobre l cervo, car 
segons usanca de son offici lo avía comprat tenint intenció que fos del parador; e 
perqué l parador lo avía venut ab intenció que fos seu lo preu, per tant sería feta 
injuria al carnicer si li era levat lo guany que faría en lo cervo, pàg. 17 

Acó es cosa impossible; per la qual impossibilitat podeu entendre e saber quel 
ballester no fa peccat mortal si no dona res al parador. Mas perqué no vol usar de 
cortesía ni de caritat segons ques convé a mortificar la consciencia, per acó comet 
pecat venial, pàg. 18 

Ador, Senyor, la tua bondat la tua granea e lo teu poder, la tua saviesa e amor e les 
altres virtuts en les quals est tu un Déu en essencia, Pare e Fill e Sanct Espirit. Beneyt 
sies tu, Senyor, en tu meteix e en totes les tues virtuts e tes honors, perqué tal fill tant 
savi e tant ben costumat me has donat, al qual de huy avant jo puix lexar e comanar lo 
carree desta casa, pàg. 19 

Comaneu a tu, Senyor, perqué a ell me has obligat, pàg. 19 

Evast estigué en gran pensament com descobríría a Aloma sa muller lo seu cor ni 
com la poría induír a entrar en orde de religió, perqué molt duptava que ella lo volgués 
diffinir, pàg. 19 

Saber podeu de cert que la mia voluntat en ningún temps no hagué desplaer ni ira de 
vos ni de vostres obres; ans vos fac. a saber que aprés que plagué a Déu que los dos 
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fossem ajustáis en matrimoni, tots los dies de ma vida he fetes gracies a Déu que me ha 
donatla vostra bona companyía; perqué entre los altres dons que Déu dona als seus 
amadors en aquest mon, de que li han de fer continuament gracics, es leal e bona 
companyía, pàg. 20 

E per ço, Aloma, vos no penseu ni dupteu en alguna manera que jo vos tinga en 
desgrat de ninguna cosa que vos hajau feta, ans vos demán'perdó si per ningún temps 
he fet contra vos algún defalliment ni cosa que mal estigués en mí a parer vostre. Mas 
perqué nosaltres som a la fi de nostres dies..., pàg. 21 

E perqué orde de religió es de major sanctedat que no es l orde de matrimoni en lo 
qual nos som, e los hòmens deuen acostarse a Déu per bones obres quant mes podem 
mes, majorment que havem nosaltres temps e disposició, per acóus prec que vos, qui 
per ningún temps no fos desobedient a mes pregarles ni a les mies paraules, que 
obeixcau ara a les pregaries que jous fa?, pàg. 21 

Ab vergonya e ab temor me convé que responga a vostres paraules, e lo Déu de 
gloria sab bé que jamay en mon pensament ni en ma opinió fonc que jo de ningunes 
coses vos hagués a desobeír ni que contrast volgués que fos entre ma voluntat e la 
vostra. Mas perqué lo principi del nostre ajustament fon per orde de matrimoni, e lo 
principi ha tots temps esguart a la fi, ço es a saber, que tots temps siam ensems fins a la 
fi que la mort nos departeixca, pàg. 21 

De mi nous cal cercar com haver major grat ni com mes obligarme; perqué molt bé 
so contení de vos e del vostre capteniment. Mas entengam en guanyar grat e mérit de 
Déu, a la sentencia del qual havem tots de venir, e sapiau que segons jo sé la vostra 
sancta vida, e sé en mi meteix molts de falliments, so en parer que vos teniu major plaer 
de passar al sanct orde de religió que jo no he, pàg. 22 

Senyor Evast! Déu tant solament sab tot alió quel cor del home pensa; e sapiau per 
veritat quel meu cor no sostengué per jamay en ningún temps tanta de dolor ni de 
passió com ara quant contrasta al vostre voler; perqué tant fortment me costreny la 
bona amor que jous he hagudatots temps quant no obeixc al vostre voler, que aygua del 
meu cor puja als meus ulls, e los meus ulls son vergonyosos destar davant la vostra 
presencia, e la consciencia ab treball me fa pensar que sia defalliment alió en que no 
ha ninguna falta, pàg. 22 

E mal me sería lo vostre departiment per ço quel meu voler vos vol tots temps haver 
elos meus ulls vos volen tots temps veure; e pesam molt a mí en cert perqué no puc 
complir alló en que lo vostre voler hauría plaer, del qual plaer sería fots temps 
desconsolat e airat lo meu voler, pàg. 23 

Molt content so per semblant e alegre quant oig la gent parlar dient bé de vos. Mas 
perqué me convé mes amar a Déu qui es mon creador e mon salvador que a vos ni a 
ninguna altra cosa, e perqué desig sacrificar e sumir lo seu sanct cors gloriós, per ço la 
força del gran desig me fa oblidar los treballs que jo hauré si de vos me apart; e en lo 
meu cor sapiau que y ha gran passió en quant jo so occasió de ninguna cosa que a vos 
sia greuge ni desplaer, pàg. 23 

E perqué amor dona al home força e virtut a sostenir molts treballs e fa menysprear 
lo mon per amor a Déu, per açó us prec que per amar e servir a Déu, amor faça a vos e 
a mi sostenir e passar los treballs que seguirán del meu departiment e del vostre, pàg. 
23 
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Deis bens temporals nous caira tractar, ni de la necessitat de nostros cossos, perqué 
Blanquerna ho sabrá tot ben procurar; e ja per açó nous cal entrar en altre orde, pàg. 
25 

Oídes he vostres raons, e he temptat en mon cor si poría consentir als vostres precs e 
manaments, e no puc trobar ninguna manera per la qual hi pogués consentir; e perqué 
ira e mala voluntat s engendra moltes vegades quant hom no obeeix a pregaries de 
altri, per tant vos prec que daquí avant nom parleu mes de aquest fet, que nous hi 
respondría, e he temor que no s engendras entre vos e mí mala voluntat, pàg. 26 

Perdó vos demán perqué nous puc obeír e perqué so occasió de vostres treballs. 
Aquell Rey de tots los reys lo qual es esperanza e consolació de tots los peccadors e qui 
no oblidá en les necessitats als seus servidors, aquell Senyor ador e beneixc, perqué 
comencen de huy avant a venir temptacions en mí, e la divinal virtut majuda contra 
falses amoncstacions, pàg. 37 

Perdó vos demán perqué nous puc obeír e perqué so occasió de vostres treballs. 
Aquell Rey de tots los reys lo qual es esperanza e consolació de tots los peccadors e qui 
no oblidá en les necessitats als seus servidors, aquell Senyor ador e beneixc, perqué 
comencen de huy avant a venir temptacions en mí, e la divinal virtut majuda contra 
falses amoncstacions, pàg. 37 

Perdó vos demán perqué nous puc obeír e perqué so occasió de vostres treballs. 
Aquell Rey de tots los reys lo qual es esperanza e consolació de tots los peccadors e qui 
no oblidá en les necessitats als seus servidors, aquell Senyor ador e beneixc, perqué 
comencen de huy avant a venir temptacions en mí, e la divinal virtut majuda contra 
falses amoncstacions, pàg. 37 

Justicia me fa tornar a Déu lo cors e la ánima, perqué ell es creador e benfactor de 
mi e de quant es, pàg. 40 

Acó es inconvenient a esser; per quel meu remembrament ha esperanza, Senyer, en 
lo teu acurriment, pàg. 406 

 
Per què final 

Que·l home conega lo seu gran poder e voler, per que·l home haja pasciencia e que 
susmeta sa volentat a voler ço que la divinal volentat vol, pàg. 10 

No deu hom donar a almorzar dematí sino pa tan solament, per que no se avesen a 
esser guolós ni lepols e per que no perden la sabor de menjar en taula, pàg. 14 

No deu hom donar a almorzar dematí sino pa tan solament, per que no se avesen a 
esser guolós ni lepols e per que no perden la sabor de menjar en taula, pàg. 14 

Leixem del tot la vida activa per a nostron fill Blanquerna; per que facam tot nostre 
poder, pàg. 21 

Aytal usança es a Déu desagradable e es contra esperança fortitudo justicia; per que 
per aço havets vos lo pijor de vostra guerra, pàg. 150 

Anava lo canonge a lesgleya a plorar per los peccadors, e anava per les carreres e 
plorava com veía per que degués plorar, pàg. 258 

Soláç est, amat, de soláç; per que en tu asolanaç mos pensaments, pàg. 421 
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Sia occasió a exalcar enteniment a les noblees de mon amat, e per que per mes 
hòmens sia honrat, pàg. 431 

 
Obligació amb “a” 

Per intenció que los hòmens hagen a amar entendre membrar e servir vos, pàg. 3 
Si Evast e Aloma per defalliment de governador han a lexar la penetencia que velen 

fer, pàg. 30 
Podets triar de tota esta ciutat lo millor home qui aja a pendre muller, el pus honrat 

desta ciutat, per marit, pàg. 72 
Tots aquells qui per ta gracia han a venir a perdurable compliment, pàg. 467 

 

Destinació amb “a” 
Per que no aportava la oca e aportava la volp, la qual era horrible cosa a menjar e 

a veer, pàg. 176 
Que fos cercat altre home religiós cuvinent a precurar l’ espital, pàg. 54 
Tot ço que fem nons basta l enteniment a entendre, pàg. 123 
Es poderos per la virtut de Déu a provar los .xiiij. articles, pàg. 139 
Que en aprés vengués son frare a consolar sa sor, pàg. 164 2 
Eren aparellats a consentir e a ordenar totes coses per que valor fos restituida en la 

honor en que esser sulía, pàg. 292 
Fer tan bell ordenament com l’apostoli havía fet a honrar la gloria de Déu en los 

cels e a retornar valor en lo mon, pàg. 301 
Dix un cardenal qui era gran natural, que a preycar era útil cosa provar per raons 

naturals la manera segons la qual, pàg. 362 
Cové que sien fembres e hòmens asignats a anar en aquella ciutat per apendre latí, 

pàg. 364 3 
Los uficis que havían presos a servir, pàg. 368 
Que no haja embargament a contemplarlo e a dir veritat de sos honraments, pàg. 

430 

 

 
2   Vegeu aquesta construcció amb un verb de moviment, avui encara ben viva. 
3  Dues solucions diferents en el mateix context 
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1286  Libre apellat Felix de les Marauelles que feu mestre Ramon Lull de 
Mallorques en la ciutat de Paris l’any M.CC.LXXXVI y ha fet estampar per 

primera vegada en llengua catalana en Geroni Rosselló, dos volums, 
Barcelona, 1904. 

Volum I 
De la PRIMERA PART qui es De Deu. 5-94 
De la SEGONA PART qui es Dels angels. 95-108 
De la TERÇA PART qui es mel cel. 109-118 
Dc la QUARTA PART qui es Dels elements. 119-147 
De la CINQUENA PART qui es De les plantes. 149-169 
De la SISENA PART qui es Dels metalls. 171-188 
De la SETENA PART qui es De les besties. 189-255 
De la VUYTENA PART qui es Del hom 257-306 
 
Volum II 
De la VUYTENA PART qui es Del hom 1-341 
De la NOVENA PART qui es De paradís 307-322 
De la DESENA PART qui es Del infern. 323-344 
 
Ocurrències valorades en aquests dos volums: 

 V.1 V.2  V.1 V2  V.1 V.2  V1 V.2
per a  0 0 per a que 0 0 per+S.N.+a+inf 2 6   

per+inf. causal 10 19 per+inf. final 18 23 per+inf. de dest. 55 47   

per tal com 3 3 per ço com  31 45 per ço car 102 83 per tal car 1 0

per ço 197 301 per raó de 0 0 per qui 2 5 ço perque relatiu 8 16

per què relatiu A.nom. 57 49 per què relatiu A.orac. 11 11 per què interrog. dir. 44 26 per què interrog. indir. 39 52

perquè causal 19 51 perquè final 4 3 perquè substantiu 0 0 per + rel.comp. 141 101

per tal que 67 35 per ço que  161 162 per tant 2 2   

per tostemps 2 8 per null temps 0 0 Si per aventura 0 0 per altres valors 903 784

 

Per + SN + a + infinitiu 
Voftre frare qui mes treballa que vos en amar e feruir Ihefuchrift, qui per fon poble a 

faluar volch en eft mon molt treballar, e volch effer pobre, e volch morir, volum I, pàg. 
160 

Nos penfaua que Déus tant hagues feyt per ell a faluar, volum I, pàg. 334 

Lexa ftar les befties faluatges que encalçes, e vina a honrar mi, car per mi eft 
chriftia, e per mi a honrar ell príncep efdeuengut, volum II, pàg. 8 

Que Déus fe fia encarnat per amor de hom a faluar, volum II, pàg. 32 
Se marauella com Déus fill poch donar la humanitat que pres a tan grans trebayls, e 

a tan greu mort per hom a faluar, volum II, pàg. 46 

Guarda quants hòmens treballen per ajuftar diners, e veges com en gran perill hom 
fe met per riquefes a ajuftar, volum II, pàg. 49 

Vol que la anima haja perfecció per ell a membrar, entendre e amar, volum II, pàg. 
148 
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Lo chriftia creya que Déus, per amor de hom a faluar, fe era encarnat, volum II, 
pàg.  169 

 

Per + infinitiu causal 
En lo temps dels apostols e dels martyrs, que per conexer e amar Déu languien e 

morien, volum I, pàg. 4 
Lo bon hom cridant fi hauia negun hom qui valgues comprar lo merit que ell hauia 

gofanyat en .xl. anys per fer penitencia, volum I, pàg. 58 
Açò es per ço car lo entendre fdéue mal per mal voler, en axi com fdéue bo per bon 

voler, volum I, pàg. 340 

¿Per qual natura fe fdeue que los hòmens de aqueft mon han tan gran plaer per vefer 
les cofes corporals?, volum I, pàg. 310 

Lo plafer que hom ha per veer es en dues maneres, volum I, pàg. 310 
Molt confidera lo rey en la vana gloria que los hòmens han en eft mon per hoyr 

lahors de fi mateixs, volum I, pàg. 310 

Dix lo hermita que aufir es obra de la potencia auditiua, qui obra aufint, per tal que 
per aufir venga plafer a la anima, volum I, pàg. 314 

Amable fill, fi la humana volentat, qui es criatura fpiritual, ha tan gran plafer o 
defplafer per odorar, qui es criatura corporal, volum I, pàg. 321 

Quant molt mes pot hauer gran plafer per voler Déus, qui es cofa fpiritual, volum I, 
pàg. 322 

Fauiefa de hom neix per entendre e amar Déu, e mor per oluidar e no amar Déu, 
volum II, pàg. 31 

Molt me marauell per que per lo vefer e per lo hoir fe mou la fenfitiua del hom al 
delit de luxúria, volum II, pàg. 54 

Hon com fe fdeue que per veer, hoyr, o imaginar, o tocar corporalment hom es 
temptat a luxúria, volum II, pàg. 54 

Déus ha ordonada ley e via de vida perdurable, e ha ordonat com per fer be hom 
haja gloria, e fi fa mal, que haja pena, volum II, pàg. 121 

Fegons fa volentat, que en fi mateix fentia pobrefa e defalliment de fperit per massa 
cogitar, entendre e amar, volum II, pàg. 127 

Car mes de riquefa fperital hauia aquell pobre hom per entendre, que no hauia lo 
rey per effer rey, volum II, pàg. 129 

Car mes de riquefa fperital hauia aquell pobre hom per entendre, que no hauia lo 
rey per effer rey, volum II, pàg. 129 

No fon fcufat de anar lohar Déu per temor de mort, o per no fer fruyt als hòmens, 
car obligat fon a lohar Déu, volum II, pàg. 144 

Podia hom effer pus noble lohador e pus ardit que en altres lochs; e car ells eren per 
honrar ell, a totes paffades volia que anaffen en aquell viatge, volum II, pàg. 144 

Jutjat fo en la cort del rey que lo faui era pus noble que lo rey per faber, e per 
menyfprear los delits de aqueft mon, volum II, pàg. 156 
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Jutjat fo en la cort del rey que lo faui era pus noble que lo rey per faber, e per 
menyfprear los delits de aqueft mon, volum II, pàg. 156 

Mes es lo guany que jo he fet per hauer pafeiencia de la mort de mon fill, volum II, 
pàg. 165 

Lo fant hom demanals per que jugauen als fcachs; e ells refponercn que per paffar 
temps, volum II, pàg. 165 

Fill, dix lo hermita, vifta corporal ha plafer per vefer belles colors, belles fayçons, 
volum II, pàg. 183 

Encare Déu confiderar que donar es gran noblea, e tolrc es gran vilania; e per 
donar fera femblant al fant fperit, volum II, pàg. 256 

Pots confiderar com marauellofa e gran fera la gloria que lo cors entra per vefer e 
hoyr en paradis, volum II, pàg. 320 

 

Per+inf. final  
Lo caualler prega lo fol que li ajudas contra lo fcuder que vehia venir, mas per tot 

açò lo caualler no perdia fa pahor, ans temia pus fortment morir, hon pus fortment lo 
fcuder a ell fe acoftaua e venia ab la lança enuers ell per ferir, volum I, pàg. 23 

La major poquea a la qual fe poch humiliar; e açò feu per honrar la gran granea del 
fill de Déu, volum I, pàg. 64 

Totes aqueftes cofes volch fer per honrar la granea del fill de Déu, volum I, pàg. 64 
Se liura e fe humilia a mort per faluar los juheus e tots nofaltres, volum I, pàg. 65 
En fon cor propofa effer pobre tots los jorns de fa vida, e deftja morir per donar 

conexenca e amor del fill de Déu, volum I, pàg. 70 

Aquell rey Déualla de fon cauall, e en la terra fe ajonolla, la qual terra befa per fer 
reuerencia al cors de Ihefuchrift, volum I, pàg. 74 

Aquell rey era molt faui, e volch honrar .j. feu fill per moftrar fon poder, volum I, 
pàg. 92 

Lo corp pres aquella garlanda e vola per laer longament, tro que molts homçns 
feguiren lo carp, per vefer han pofaria la garlanda que la filla del rey molt amaua, 
volum I, pàg. 211 

Lo corp pres aquella garlanda e vola per laer longament, tro que molts homçns 
feguiren lo carp, per vefer han pofaria la garlanda que la filla del rey molt amaua, 
volum I, pàg. 211 

Fecretament tramçs .j. caualler en la terra de aquell rey, per demanar les condicions 
del rey, volum I, pàg. 225 

Com lo rey hac dormit, los miffatgers foren venguts al palau del rey, e no pogueren 
entrar per parlar ab lo rey tro que hagren logats los porters, volum I, pàg. 231 

Que vengues en la cort per tractar ab lo rey molt de be, volum I, pàg. 241 
Lo offici en lo qual era pofat per honrar Ihefuchrift, volum I, pàg. 283 

¡A, Déus glorios, pofa en mon cor, pus lo has creat per amar, gran feix que port tots 
temps per la tua amor, volum I, pàg. 294 



 Ramon Lull, Libre apellat Felix de les Marauelles  
 

326 

Aquella burguefa entraua fouen en aquell jardi per odorar les flors, volum I, pàg. 
323 

Eren venguts de la .j. cap del mon, e portauen los als tartres per guanyar diners, 
volum II, pàg. 22 

En apres viu .j. bifbe qui anaua ab gran res de gents a Roma per empetrar que fos 
confermat per lo apoftoli, volum II, pàg. 22 

Lo foll qui per ajuftar diners fe feya foll, hauia molts efcoltadors, volum II, pàg. 34 

Ε lo bon hom quis feya foll per honrar Déu noftre Senyor, volum II, pàg. 34 

Guarda quants hòmens treballen per ajuftar diners, volum II, pàg. 49 
E veges com en gran perill hom fe met per riquefes a ajuftar, volum II, pàg. 49 

Aquell paftor e .j. ca que hauia eren en gran treball tots dies per guardar e deffendrc 
les ouelles dels lops, volum II, pàg. 86 

Es te per tengut de treballar e treballa per tenir en pau e en dretura fon poble, 
volum II, pàg. 87 

E dona grans diners al fenyor de la ciutat per hauer femblant priuilegi, volum II, 
pàg. 135 

Mas car hom no es creat per lohar fi mateix, ans es creat per lobar Déu, volum II, 
pàg. 142 

Mas car hom no es creat per lohar fi mateix, ans es creat per lobar Déu, volum II, 
pàg. 142 

Mes pert hom qui per guanyar diners e cofes temporals, fe lexa de guanyar virtuts, 
volum II, pàg. 163 

Ε jo honre mos parents per humiliar mi, e faç los anar pobrement veílits per moftrar 
mon vil linatge, volum II, pàg. 176 
Ε jo honre mos parents per humiliar mi, e faç los anar pobrement veílits per moftrar 

mon vil linatge, volum II, pàg. 176 
E per ço volch effer hom, e morir per faluar hom, volum II, pàg. 209 
Tots jorns parlaua a les gents de fes riquefes, e de çò que feya, per hauer vana 

gloria, volum II, pàg. 211 

Aquell fe fcufa de effer bifbe, e no volch lexar fa religió per effer bifbe, volum II, 
pàg. 243 

Efdeuench fe que en aquell alberch entra lo rey de la ciutat per veer lo, car molt lo li 
hauia hom lohat, volum II, pàg. 280 

 

Per+inf. de dest. 
No es la feruor ne la Déuocio que effer folia en lo temps dels apoftols e dels martyrs, 

que per conexer e amar Déu languien e morien, volum I, pàg. 5 

E lo caualler li refpos e dix que caualler es hom elet a caualcar en cauall per tenir 
jufticia e per gordar e faluar lo rey e fon poble, volum I, pàg. 17 



 Joan S. Beltran i Cavaller 327

E lo caualler li refpos e dix que caualler es hom elet a caualcar en cauall per tenir 
jufticia e per gordar e faluar lo rey e fon poble, volum I, pàg. 17 

Fapiats que fegons voftres paraules jo deig mes amar Déu que tembre vofaltres, car 
per amar Déu pore tenir jufticia en vofaltres, volum I, pàg. 27 

Que hagen major merit en creure ço que no entenen, aman mes hauer gran gloria 
per fe que per veer Déu per enteniment; e per açò, bell fill, que es amor fens temor 
moltes vegades, enans deus faber, volum I, pàg. 27 

Per fa bonefa lo defitg mes amar e conexer, que per hauer gloria ni fugir a les penes 
infernals, volum I, pàg. 29 

Nofire fenyor Déus ha creat tot quant es per donar conexença e amor dé fi mateix a 
les gents, volum I, pàg. 31 

Açò es per ço com les génts per pcccat fe defuicn majorment de la entencio perque 
fon creats, ço es, per conexer e amar Déu, volum I, pàg. 43 

Aquella cofa era molt couinent, ço es faber, jaquir creença per entendre, volum I, 
pàg. 58 

Com home qui fia Déu e mort per effer conegut e amat Déu, e per effer rehemut lo 
poble de Déu, volum I, pàg. 62 

Com home qui fia Déu e mort per effer conegut e amat Déu, e per effer rehemut lo 
poble de Déu, volum I, pàg. 62 

En axi la bontat de la humanitat de Ihefuchrift fe liuras agron mal de pena a foftenir 
per honrar la banca diuina, volum I, pàg. 64 

¿Per qual natura vos qui fots bifbe, amats mes fejornar e molt viure, com fiats bifbe 
per honrar Ihefuchrifi e per effer pus femblant a ell, volum I, pàg. 160 

¿Per qual natura vos qui fots bifbe, amats mes fejornar e molt viure, com fiats bifbe 
per honrar Ihefuchrifi e per effer pus femblant a ell, volum I, pàg. 160 

Tramet fora fi fa inordonada calor e feccor, per hauer concordança ab ruibarbre, 
volum I, pàg. 166 

Per açò fta generacio pus forts en los metalls que en les plantes ne en los animals: e 
tot açò es, bell amich, per donar fignificança de la eternal generada que es en Déu, 
volum I, pàg. 173 

Apres aqueftes paraules fe parti Felix del philofoph, e tench fon cami per fercar 
marauelles, volum I, pàg. 188 

Cant lo bou e el cauall fe foren prefentats al hom per feruir, lo hom caualca en lo 
cauall e fcu arar lo bou, volum I, pàg. 195 

E en axi com lo lcopart fa gran defonor a fon fenyor, e per fer defonor fe vol metre 
en perill de mort, volum I, pàg. 237 

En axi fara honor tot baro qui fcondefcha lo rey de trahicio; e qui per faluar fa 
honor fe metra en la batalla, cobrar ne ha del rey gran guafardo, volum I, pàg. 237 

En tot lo mon no ha neguna cofa tan plafent com honor e bona fama que hom hage 
de les gents; car per hauer honor treballen les gents de aqueft mon, volum I, pàg. 259 

Senyer, dix Felix, pus la principal raho per que es hom, es per membrar, conexer e 
amar Déu, volum I, pàg. 275 
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¿Per que ha creats ulls per vefer, ne orelles per oir, ne mans per tocar, e axi de les 
altres cofes fenfibles?, volum I, pàg. 218 

¿Per que ha creats ulls per vefer, ne orelles per oir, ne mans per tocar, e axi de les 
altres cofes fenfibles?, volum I, pàg. 218 

¿Per que ha creats ulls per vefer, ne orelles per oir, ne mans per tocar, e axi de les 
altres cofes fenfibles?, volum I, pàg. 218 

Aquell cors viu per menjar, beure, alenar, fentir calt e fret, e per les cofes fem blants 
a aquestes, volum I, pàg. 219 

Viu per la fenfitiua potencia que ha vida fenfual, ço es, per vcer, odorar, hoir, guftar 
e palpar, volum I, pàg. 279 

Encare mes fapies que hom es per membrar, entendre e amar Déu, volum I, pàg. 281 
E per donar de tu gloria e conexença!, volum I, pàg. 293 
Que hagues treballs per honrar, feruir e amar e conexer Déu, volum I, pàg. 298 

Aquell maeftre dix al fcola, que .j. plafer es cell qui es per entendre, e altre es cell 
qui es per voler, volum I, pàg. 303 

Aquell maeftre dix al fcola, que .j. plafer es cell qui es per entendre, e altre es cell 
qui es per voler, volum I, pàg. 303 

E per açò mon enteniment, en aytal fciencia, no pot hauer tant de plafer per 
entendre, com ha la volentat de mos companyons, per voler, la qual ama mes voler que 
entendre, volum I, pàg. 303 

E per açò mon enteniment, en aytal fciencia, no pot hauer tant de plafer per 
entendre, com ha la volentat de mos companyons, per voler, la qual ama mes voler que 
entendre, volum I, pàg. 303 

Que per lo menjar vifques lo cors, e que lo cors vifqucs per feruir Déu, volum I, pàg. 
326  

En donar almoyna per la amor de Déu pot la volentat hauer major plafer, que en 
vedar almoyna per hauer plafer en menjar, volum I, pàg. 328 

Pochs hamens fon fcmblants a Chrift en foftenir per ell ni per amor de ell ço que ell 
foftench per faluar fon poble, volum I, pàg. 333 

Que aquella hagues liurada a mort per faluar hom, volum I, pàg. 334 

Ε fabia poch, e defija conexer Ihefuchrift, e com vench per faluar hom, volum II, 
pàg. 6 

Los perills e los trebayls que foftenia per feruir Déu, volum II, pàg. 14 
Defefperança hauien en ell, e del trebayl en lo qual longament hauia eftat per feruir 

Déu, volum II, pàg. 15 
Defija tots los temps de fa vida effer en trebayls e en perills per honrar Déu, volum 

II, pàg. 15 
Que Déus fe fia encarnat per amor de hom e per faluar hom, volum II, pàg. 18 

Ε encare mes, que per faluar hom, es fe fet hom, lo qual fes liurat a mort per faluar 
fon poble, volum II, pàg. 22 
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Ε encare mes, que per faluar hom, es fe fet hom, lo qual fes liurat a mort per faluar 
fon poble, volum II, pàg. 22 

Açò fas per honrar jufticia e per aminuar injuria, volum II, pàg. 27 
Açò fas per honrar jufticia e per aminuar injuria, volum II, pàg. 27 
Que los hòmens jufts hagen en eft mon grans trebayls e perills per deftrouir injuria, 

e per mantenir jufticia, volum II, pàg. 28 
Que los hòmens jufts hagen en eft mon grans trebayls e perills per deftrouir injuria, 

e per mantenir jufticia, volum II, pàg. 28 
Per açò afreuolia fon voler en effer caft e atemprat, e multiplicaua fon voler en 

peccar per guftar e vefer, volum II, pàg. 37 
Fi hom no venç trebayls, perills, temptacions per amar, entendre e membrar Déu, 

volum II, pàg. 38 

Déus pare trames encarnar Déus fill, lo qual fe dona tot en effer hom, lo qual hom 
dona a grans trebayls e a angoxofa mort per faluar hom, volum II, pàg. 47 

Ne per amar, feruir, conexer, honrar vos no volen vefer, hoyr, i anar, ne ftar, ne 
donar de lurs bens temporals als pobres, volum II, pàg. 47 

Fill, dix lo hermita, era .j. rey qui a un feu caualler tolch fa muller per fer luxúria ab 
ella, volum II, pàg. 55 

Un rey hauia .j. bell fill, lo qual hauia comanat per nodrir a .j. faui caualler, volum 
II, pàg. 68 

Aquefta pafeiencia volch lo fill de Déu hauer en humana natura, per ço que hom per 
honrar Déu vulla hauer femblança en pafeiencia, volum II, pàg. 75 

Que li do gracia que en eft mon fia pobre, treballat, menyfpreat, turmentat e mort 
per lohar, amar, conexer, honrar e feruir Déu, volum II, pàg. 84 

Ha comanades ouelles que les men a la paftura, hon per fi matexes no faben anar, e 
a la font per beure, a la qual fens lo paftor anar no fabrien, volum II, pàg. 88 

Un dia fe fdeuench que un azalt infant vench a lur porta per querir almoyna, volum 
II, pàg. 91 

Per ço com res no val, anses noiblc en quant ne ha hom vanagloria; e ho fa hom per 
hauer vanagloria, volum II, pàg. 94 

Déus ordona que en aqueft mon fien reys per tenir dretura, e fien prelats per 
conferuar noftra fe, volum II, pàg. 121 

Déus ordona que en aqueft mon fien reys per tenir dretura, e fien prelats per 
conferuar noftra fe, volum II, pàg. 121 

¿Per que dupten a morir per honrar Déu e feruir?, volum II, pàg. 171 
Molts fon los hòmens qui moren per guanyar honrament e riquefes e fama de les 

gents, volum II, pàg. 171 
E pochs fon los hòmens qui vagen morir per lohar, honrar e feruir Déu, volum II, 

pàg. 171 
Adonchs fofte hom, per hauer aquella, major perill e treball, que per hauer la cofa 

que petit membra, volum II, pàg. 171 
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Adonchs fofte hom, per hauer aquella, major perill e treball, que per hauer la cofa 
que petit membra, volum II, pàg. 171 

Per manament del fenyor celeftial o terrenal, o per hauer virtuts o per hauer vicis, 
volum II, pàg. 171 

Per manament del fenyor celeftial o terrenal, o per hauer virtuts o per hauer vicis, 
volum II, pàg. 171 

Fon fcytes en lo mon per hom honrar; e per honrar Déu, veges com pochs hòmens 
treballen, volum II, pàg. 179 

Fon fcytes en lo mon per hom honrar; e per honrar Déu, veges com pochs hòmens 
treballen, volum II, pàg. 179 

Fofferi defonor en la creu, hon fo mort per honrar la diuinitat, volum II, pàg. 190 
Volch que fos una femblança de honor, per donar honrament a altre femblança, 

volum II, pàg. 250 
Se penfaua quen paffafen .c. qui anaffen per males obres e per deferuir Déu, volum 

II, pàg. 253 

Marauellas lo pobre com de aytals hòmens no hauia Déus molts creats per honrar 
fanta Maria, volum II, pàg. 257 

Cuyden que fien creats per effer amats e coneguts, volum II, pàg. 260 

Regiment es per conferuar la final intenció a la qual hom es creat, volum II, pàg. 
281 

 

Ço (acò) per que relatiu 
Molt fe marauella daço que lo bras e la fpafa e lo cor fignificaua; empero tan 

longament cogita en aquella figura dentro que apercebe ço perque aquella figura era 
feta. volum I, pàg. 8 

E com be fe coue ab effer, e mal fe coue ab no effer, es femblant que ço perque lo 
mon es bo es Déu; e açò perque lo mon feria major en mal que en be, feria no effer 
Déu, fens lo effer del qual tot quant es feria debades, volum I, pàg. 8 

E com be fe coue ab effer, e mal fe coue ab no effer, es femblant que ço perque lo 
mon es bo es Déu; e açò perque lo mon feria major en mal que en be, feria no effer 
Déu, fens lo effer del qual tot quant es feria debades, volum I, pàg. 8 

Demana al hermita ¿que era Déu? e lo hermita refpos e dix que Déus es ço perque 
es creat e ordonat tot quant es; e Déus es ço que refucitara los hòmens bons e mals e 
dara gloria, volum I, pàg. 17 

La qual obra fa Déus en les creatures; mas ço perque hom ha major conexença de 
ço que Déus es en fi mateix, es com Déus en fi mateix e de fi mateix engenra Déu, 
volum I, pàg. 19 

Per açò per ventura fi jo hauia fill qui fos rey apres ma mort, e aquell rey era mal 
acuílumat e no regnaua com a rey, faria molt de mal, lo qual mal feria contra ço 
perque feria rey; volum I, pàg. 46 
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Podets vos hauer conexença en aquest mon de açò que es Déus, ço es faber que Déus 
es ço per que lo mon a vos lunyara de amar Déu fi al mon amats per ell, volum I, pàg. 
15 

La muller prcga fon marit longament que li dixcs ço per que fera ris, e ell no loy 
volch dir, volum I, pàg. 246 

Ell conech ço de que Felix fe marauellaua, e ço per que ne en axi parlaua, volum I, 
pàg. 271 

La obra de la vida fpiritual e corporal es lo viure, que es ço per que hom viu, volum 
I, pàg. 280 

Com lo metge hac fignificat al rey ço per que fon fill ftaua en triftor, volum I, pàg. 
289 

Hom fe gira cn contraria fi e natura daço per que es creada, volum I, pàg. 307 
Es hom bo com fa ço per que es fet e creat, volum I, pàg. 336 

Han com açò fia en axi, donchs fegons ço de que jot parle, pots, fill, conexer ço per 
que es hom bo, volum I, pàg. 336 

E ço per que hom es mal en eft mon e en laltre, volum I, pàg. 336 

Penfament fo de peccat venial multiplicat per temptació del demoni, e per la vilania 
que fon marit li feya; e açò per que ella vençe fo caritat, jufticia, volum II, pàg. 53 

Com en fon alberch ell hac ftat e complit ço per que era anat a ell, vench en volentat 
que anas a una folla fembra ab la qual folia peccar, volum II, pàg. 94 

Per los quals aquell cors es cors; e ço per que aquell cors creix e es engendrat, es 
per la obra dels elements, volum II, pàg. 120 

Lo qual temps es perdut a tots aquells que no fan ço per que fon elets a offici hon 
Déus fia amat e conegut, volum II, pàg. 165 

 ab quem digats qual cofa es ço per que vos fots defconfolat, volum II, pàg. 187 
En axí concorden fe en ço a que no fon, e contraften fe a ço per que fon, volum II, 

pàg. 200 
La anima e lo cors han major concordança a açò per que no fon, que a açò a que 

fon creats, volum II, pàg. 200 
Era contrari a la intenció dc Déu, e a ço per que era creat, volum II, pàg. 261 
Quaix negun hom no fa ço per que es creat, volum II, pàg. 262 
Mudaua la intenció de ço per que era rey en contrari, volum II, pàg. 293 
Es mudament de intenció e defuiament de ço que hom fa contra ço per que es creat, 

volum II, pàg. 294 
Car apenes es negun hom qui faça de ver en ver ço per que es creat?, volum II, pàg. 

295 
Car fi refurreccio res no era, feguir fia que ço per que hom mils poria entendre e 

amar Déu fe couengucs ab no effer; e ço per que hom tant nol pot amar ne conexer, 
volum II, pàg. 301 
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Car fi refurreccio res no era, feguir fia que ço per que hom mils poria entendre e 
amar Déu fe couengucs ab no effer; e ço per que hom tant nol pot amar ne conexer, 
volum II, pàg. 301 

Ço per que Déus vol que la gloria dels angels fia molt gran en la bonea, volum II, 
pàg. 308 

Aquelles calitats que han ufen en lo contrari de ço per que les calitats fon creades, 
volum II, pàg. 309 

 

Per què relatiu. A. N. 
E la raho per que entendre no podia les rahons que el fant hom chrifiia li mostraua 

de la fanta trinitat era, volum I, pàg. 29 
Axi mateix animal es en .iij. cofes, ço es saber, cors e fpirit, e la conjunccio perque 

el cors e lo fpirit fe ajuftan e fon .j. animal, ço es faber, un hom, un lebo, un peix, un 
aucell e axi totes les altres cofes, volum I, pàg. 32 

Lo philofoph confidera longament en la demanda que el faui li hauia feta e dix que 
Déus es aytant eternal com lo mon, e lo mon com Déu; e la raho perque aquell 
philofoph entes a dir que el mon es eternal, fo per ço que a Déu attribuis obra eternal, 
volum I, pàg. 35 

Manifefta cofa es que mes fon altres cofes amades e conegudes per hom que Déu; 
donques appar que el mon no fia creat principalment a conexer e amar Déu, ans appar 
que la raho pus fort perque lo mon es creat, fia per ço que fien conegudes e amades per 
hom aquelles cofes que hom ama mes que Déu, de les quals ha major conexença que de 
Déu, volum I, pàg. 43 

En una fanta fella preycaua .j. fant hom e deya que la final entencio perque totes 
cofes fon atrobades, fe es quaix mudada en contrari, pàg. 43 

E açò es per ço com les gents per pcccat fe defuicn majorment de la entencio perque 
fon creats, ço es, per conexer e amar Déu , pàg. 43 

Empero jatfia açò que los hòmens peccadors fe defuien de la fi perque fon, pàg. 43 

Déus no defuia fa obra de aquella fi perque ha creat los hòmens, car als uns hòmens 
perdona e dona gloria, e als altres dona pena, car lo defconcxcn el defaman, pàg. 43 

E en axi qui per mifcricordia, qui per jullicia, fcgucx fe la fi perque Déus ha creat 
hom, la qual fi es en conexer e amar Déu e fes obres,  volum I, pàg. 43 

Regina, la raho perque jo fon en offici de rey no es per ço que hage fill qui fia rey, 
ans es per ço que regne com a rey, e que tengua jufticia e pau en ma terra, en tal 
manera que Déu ne fia amat e conegut, volum I, pàg. 46 

E per açò Déus qui es faui en totes cofes, ordona com apres ma mort fia tal rey que 
fia digne de effer rey, e feguefcha la fin perque hom es en offici de rey, volum I, pàg. 46 

Felix fe marauella fortment de les femblances que dites hauia a la fembra, per les 
quals femblançes entes la raho per que ell era cahut en temptacio de fe e de luxuria, e 
loha e beney Déu en aquelles femblançes que hoydes hauia, volum I, pàg. 56 

Cant Blanquerna hac recomptada ab fcmblançes a Felix la raho perque la deitat 
volch que la humanitat de Chrift: fos en eft mon en paubretat, paffio, desonor e en mort, 
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Felix coneeh la raho per aquelles femblances que Blanquerna dites hauia, e loha e 
benehi Déu, volum I, pàg. 70 

Per açò es gran marauella per que Déus no ha ordonat que en aqueft mon hage 
hauts molts mes hòmens de molt gran fantedat, volum I, pàg. 82 

E Déus donauals manera per que la caritat e la Déuocio multiplicaua, volum I, pàg. 
86 

Labat daquell monaftir loha molt lo fant hom de la afpre vida que fofferia en menjar, 
jaer e veftir e en les altres cofes perque lo cors es ell afliccio, volum I, pàg. 99 

En les paraules que el rey recomptaua del ofllci de la fenfitiua, conech lo fant hom 
ço que era la virtut perque els hòmens renten les cofes fenfibles, ço es faber, que la 
virtut fenfitiua ama ufar per natura en femblants cofes de fi mateixa en grans delits e 
benanançes, volum I, pàg. 100 

¿Qual es la raho per que lo rey fa monrar al fill major philofophia, e al fill menor fa 
mofirar de armes?, volum I, pàg. 120 

¿Qual es la raho perque vos me hauets feta reuerencia e honor, ne com fabets vos 
que jo fia digne que vos me façats honor?, volum I, pàg. 121 

La raho perque los vents fon engendrats en axi per diuerfes vapors, es per ço car 
fegons que es la regio diuerfa, fon les nuus diuerfes en calitats concordants e 
contraries, volum I, pàg. 138 

¿Qual es la principal raho per que es atrobada batalla de .ij. hòmens?, volum I, pàg. 
146 

E lo philofoph dix aqueft eximpli a Fclix, per lo qual entefes la raho per que lo hom 
tallaua larbre, volum I, pàg. 157 

Aquell bifbe no curaua de la final intencio per que era bifbe, volum I, pàg. 159 
La final intencio per que lo rey lo hauia elet effer veguer de aquella ciutat, volum I, 

pàg. 161 
Una erba, per la qual gita colres que en lo ventre tenià, per que molt fe marauella 

Felix, volum I, pàg. 166 

E lo foch e la terra prenen forma de liquitat en lo ferre fus, per que en purquen exir 
laer e la aygua, volum I, pàg. 181 

Lo leo dix al bou que li recomptas la raho per que la ferpent hauia dit que hom es la 
pus mala beftia e la pus falça que fia en eft mon, volum I, pàg. 217 

Senyer rey, cuftuma es de Déu que perdone pus que hom li clama merce; perque vos 
qui fots en terra tinent loch de Déu, a vos deman perdo, e vos deuets perdonar, pus que 
Déus perdona, volum I, pàg. 228 

E Déus es veritat, per que tota perfona qui mantenga falfetat, fe combat ab Déu e ab 
veritat, volum I, pàg. 237 

Fon alt fenyoratge hagues major virtut en la confciencia del conill e del paho, que la 
natura per que lo conill e el paho han pahor de Na Renart, volum I, pàg. 255 

Com poria hom conexer la occafio per que en Quemdiriahom hauia ergull e vana 
gloria, volum I, pàg. 265 
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Ne com poria conexer la rayl per que vos hauets tan gran audacia en lohar Déu, 
volum I, pàg. 265 

Ne com poria hom conexer la occafio per que en Quemdiriahom hauia ergull e vana 
gloria, e deftjaua effer honrat en lo mon?, volum I, pàg. 265 

Ne com poria conexer la rayl per que vos hauets tan gran audacia en lohar Déu, 
volum I, pàg. 265 

E moftra la raho per que hom es creat, e per que fap hauer virtuts, volum I, pàg. 265 
E moftra la raho per que hom es creat, e per que fap hauer virtuts, volum I, pàg. 265 
Molt defig faber la manera per que hom es creat, e la difpoficio en que hom cs, 

volum I, pàg. 266 
Com podia hauer mellor conexença de la fi per que es ca, volum I, pàg. 271 
Aquefta raho queus he dita es la pus principal per que es hom, volum I, pàg. 275 
E fots aquefta es altra raho per que es hom, volum I, pàg. 275 

Apres aquefta raho, fill, dix lo hermita, fia altre raho per que es hom, volum I, pàg. 
275 

La principal raho per que es hom, es per membrar, conexer e amar Déu, volum I, 
pàg. 275 

Greu cofa es falliment e defuiament de la fi per que hom es!, volum I, pàg. 276 
Que Déus perda en ell fon dret, ans fe fegueix la fi per que Déus ha creat hom, 

volum I, pàg. 277 
No pagues Déus oblidar, ignorar e defamar, fora la fi per que hom fora, volum I, 

pàg. 277 
Car ama contra la fi per que es creat, per açò ama hauer fills, volum I, pàg. 283 
Amen hauer fills follament, e contra la intencio per quels deurien amar, volum I, 

pàg. 285 
No conexia la occafio per que la hauia, volum I, pàg. 288 

La occafio per que hom enuelleix es per raho de la vegetatiua potencia, volum I, 
pàg. 291 

Fon lo aer e la terra occafio per que la forma e la materia del foch fe concorden, 
volum I, pàg. 296 

E hac coneguda la natura e lo començament per que fe alegra hom membrant, 
volum I, pàg. 301 

Lo pus primer e lo pus fobira grau per que naturalment volentat de hom ha plafer en 
voler, volum I, pàg. 306 

E aqueft plafer es lo pus primer e lo pus fobira grau per que naturalment volentat de 
hom ha plafer en yoler, volum I, pàg. 306 

Lo rey conexia que el juglar falfament lohaua lo caualler, per que lo rey demana al 
juglar per que Déus volia que fos paraula, volum I, pàg. 315 

Hom reftret quant ha calor, efquiua treball e mouiment, per que ve fentiment qui 
dona defplafer, volum I, pàg. 330 
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Ell dix al prelat fi volia honrar la fe per que era prelat e era honrat, volum II, pàg. 9 
Que hom lo honre, el lou ab aquelles cofes per que pot effer mes honrat, volum II, 

pàg. 10 
Car entendre volien la raho per que deya que en la fe dels chriftians pot effcr major 

fperança que en altre ley, volum II, pàg. 16 
Era contraria a la entencio per que era elet bifbe, volum II, pàg. 20 
Fignificaua la anima de rey, qui cita prefa en lo obligament per que es elet a rey, 

volum II, pàg. 69 
Mas com prineep enten la honor e la fenyoria per que es prineep, es, volum II, pàg. 

87 
Que no feguia la final intenció per que era creat, volum II, pàg. 123 
Volia la nlultiplicacio, e no lo feruici per que fon los diners, volum II, pàg. 126 
Ploraua e planyia lo temps que perdut hauia, e no veya ne fabia neguna manera per 

que lo pogués recobrar, volum II, pàg. 165 
Cafcun de aqueixs .ij. hac lo loguer per ques combatia, volum II, pàg. 172 
Per açò fe pert en vos la natura e lo començament per que les gents vos degren 

honrar, volum II, pàg. 175 

Entes Felix la raho per que lo hermita deya la femblança, volum II, pàg. 185 
No li volch dir la raho per ques defeonfolaua, volum II, pàg. 188 
Demanaren los qual era la occafio per que aytal captenença tan ftranya hauien, 

volum II, pàg. 194 

Mas com fe fdeue quel enteniment enten, e fon entendre es contrari a Déu e a la fi 
per que es creat enteniment e entendre, volum II, pàg. 201 

Hom concorda les cofes fegons la fi per que fon, volum II, pàg. 201 
La final intenció per que Déus ha creat lo mon efta en ço que ell fia conegut e amat, 

volum II, pàg. 205 
No podia apercebre neguna cofa en fa muller per que pogués conexer que fa muller 

faes negun falliment contra ell, volum II, pàg. 217 
Que fa muller li faes falliment, e penfaua en la manera per que lo falliment podia 

fer, volum II, pàg. 217 
Ell conech la occafio per que defijaua la vila, volum II, pàg. 218 
E membra la raho per que era rey, volum II, pàg. 220 

Longament confidera aquell hom en la occaffio per que lo peccat confellar no podia, 
volum II, pàg. 240 

Fabia conexer los començaments e la art e la manera per que tantoft aquell peccat 
fe deftrouia e mortifticaua, volum II, pàg. 241 

Se marauellaua totes les vegades que era en la fgleya, que era la occafio per que ell 
no podia pregar Déu Déuotament ne fermament, volum II, pàg. 249 

Confidera lo burgués a la almoyna per que la hauia Déus ftab, volum II, pàg. 254 
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Adonchs es una figura e un mirayl per que poden effer confideradcs eftes paraules 
confeguents, volum II, pàg. 256 

Totes aquelles cofes feguexen la intenció e la li per que fon creades, volum II, pàg. 
259 

Mas los demes hòmens no feguexen la fi per que fon creats, volum II, pàg. 259 
No han raho feguefquen la intenció per que fort creades, volum II, pàg. 260 

En la ordonança de la intenció per que hom es creat, volum II, pàg. 260 
Se feguefca la intenció per que hom es creat, volum II, pàg. 260 
E per açò deftrouia la intenció per que era bifbe, volum II, pàg. 261 

Marauellas molt lo hom de la iniencio per que fo començada la abadia, volum II, 
pàg. 262 

Per lum de gracia dc Déu, ell entes que la occafio per que temptació lo deftrenyia, 
era, volum II, pàg. 266 

Ε lo hermita refpos e dix que la raho per que fe abftcnch la primera vegada fo car fo 
fcyta concordança dc fortitudo, volum II, pàg. 270 

Es gran marauella vana gloria per que es tant amada, volum II, pàg. 271 
No era la final intenció per que ell era bifbe, volum II, pàg. 271 
Era la pus principal raho per que ell mils fabia regir fi mateix e fon poble, volum II, 

pàg. 283 
La final intenció per que hom es, es, volum II, pàg. 292 
Se defuia de la final intenció per que es creat, volum II, pàg. 292 
Lo bifbe era pus defuiat de la intenció per que era, que no la folia fembra, volum II, 

pàg. 294 
Ana la beftia en axi com anar deuia, e treya de la aygua per que les plantes del ort 

viuicn, volum II, pàg. 295 
Com hom les deiuia de aquella fi per que fon, volum II, pàg. 295 
En fer peccat es hom contra la raho per que es creat, volum II, pàg. 296 
Be fe acorda hom ab la final intenció per que es creat, volum II, pàg. 296 

La pus principal raho per que Déus ha creat hom es, volum II, pàg. 297 
Car fi no ho feya, perdries la fi per que hom es creat, volum II, pàg. 297 
Aquella cofa fdeue fens quel enteniment no ho aperceb, ne·n ha manera ne 

deliberació per que ho aperceba, volum II, pàg. 306 
Pus que es venguda a la fi per que es creada, volum II, pàg. 313 

 

Per què relatiu A. O. 
Molt poch lo burgues mcs contcmplar a Déu adonchs que dabans no feya, empero 

lalberch e la vinya que poffehia lo embargaua algunes vegades en cogitar Déu, perque 
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lo burgues dona lo alberch e la vinya que poffehia per amor de Déu, e adonchs poch 
mils cogitar en Déu que dabans no feya, volum I, pàg. 70 

Pochs fon los hòmens que a noftra fe fe conuertefquen, per que men do gran 
marauella, volum I, pàg. 94 

Que la .j. al altre no dix neguna paraula, per que molt fe marauella Felix, volum I, 
pàg. 110 

Com fia cofa que hom fia creat a amar Déu e conexer; per que fapiats que en eft 
bofcatge ha .j. hermita qui fa penitencia, volum I, pàg. 152 

No lexaua la folla fembra ab qui peccaua; per que fo gran questio en aquella vila, 
volum I, pàg. 161 

Lo fenyor del bou lo li hauia tret venal; per que lo bou dix al cauall, que fon fenyor 
lo volia vendre, volum I, pàg. 196 

Na Renart li dix que no hagues temor del rey ni de fos companyons, car fi ell volia 
effer rey, ell tractaria per que poria effer rey, volum I, pàg. 201 

E no ha la força que la veu fignitica; per que stats forts e ardit de coratge, volum I, 
pàg. 210 

En aquell eflany ha moltes canyes, e ha gran fanga, per que los pefcadors nous hi 
poran donar dampnatge, volum I, pàg. 213 

La qual ama mes voler que entendre: per que prech vos, fenycr maeftre, volum I, 
pàg. 303 

Lo rey conexia que el juglar falfament lohaua lo caualler, per que lo rey demana al 
juglar per que Déus volia que fos paraula, volum I, pàg. 315 

Entriftaues fe, e defereença fe alcgraua; per que, fill, dix lo hermita a Felix, plora e 
plany la defonor que fe pren en eft mon, volum II, pàg. 10 

Mas fauiefa fe partí de poder, e romas ab volentat, per que fo afrcuolit lo poder en la 
abfencia de fauiefa, volum II, pàg. 40 

Dona ell mateix de la crba, e feya en guifa per que fos gras e que en ell guanyas, 
volum II, pàg. 48 

Los trcbayls li donaua Déus per ço car era peccador; per que aquell mercader fo 
pafeient, e exi de peccat, volum II, pàg. 60 

Car hac fiança en ell que hagués leyaltat, pus que ella li comanaua fos cadells; per 
que la cadella comana al lop fos cadells e ana menjar a la cafa de .j. pages de qui la 
cadella era, volum II, pàg. 90 

Los fperits del cors fon en deffalliment e defpoderament, per que mor ardiment e 
neix volpelatge, volum II, pàg. 167 

Cant lo viu hac pahor de ell e fugi, per que men do gran marauella, volum II, pàg. 
172 

Veent tan gran bellefa en Déu, fe podia inclinar a peccat ne a neguna legefa; per que 
lo hermita li dix: Fill, volum II, pàg. 181 

Aqueft rey comanaua fa fenyoria a hòmens que mal regien fon regne; per que lo rey 
qui hauia confciencia de les males cogitacions com ftaua ocios, volum II, pàg. 237 
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Marauella es del hom qui no ha volentat ques partefea de peccat, per ques confeffa; 
car poch val la confeffio fens contriccio e fens fatiffaccio, volum II, pàg. 239 

No fa per ço com es hom e creat a la ymatge de Déu. Per que, donchs, tu, fill, hages 
confolacio de ta pobrea, pus que eft hom qui a femblança de Déu ell creat, volum II, 
pàg. 274 

Déu influefea e emprenia en tota la anima tota la femblança de tota fa gloria; per 
que tu, fill, quit vols marauellar, volum II, pàg. 316 

 

Per què interrogatiu directe 
Bell amich, dix lo hermita, vos que hauets, ne perque estats tan efbeleit?, volum I, 

pàg. 7 

Senyer, dix Felix, ¿perque Déus no crea lo mon en tal ftament que hom no pogues 
peccar ni morir, ne hauer fam, calt, fret, malaltia, pobrea, ira e les altres cofes 
femblants a aqueftes?, volum I, pàg. 44 

¿Per que Déus no crea cnans lo mon, ne per que noI crea major e pus bell e mellor e 
pus noble, com fia cofa que la banca el poder de Déu fien cn gran granea de virtut e de 
tot con1pliment?, volum I, pàg. 45 

¿Per que Déus no crea cnans lo mon, ne per que noI crea major e pus bell e mellor e 
pus noble, com fia cofa que la banca el poder de Déu fien cn gran granea de virtut e de 
tot con1pliment?, volum I, pàg. 45 

¿Per que no plores com cahuda efi de la celefiial gloria, a la qual efi creada?, 
volum I, pàg. 49 

¿Per que plorats?, volum I, pàg. 50 

¿Com ne per que has defemparat lo teu feruidor Felix, volum I, pàg. 51 

¿Han ne per que es cahut Felix en tan vil ftament?, volum I, pàg. 51 

¿Com pot effer que tots los hòmens daqueft mon no fien en via de faluacio, ni per 
que fon mes de infaels que no creen en fon aueniment, que de chriftians?, volum I, pàg. 
73 

¿Per que no feu anans la cort, pus que fon fill era digne queanans fos caualler?, 
volum I, pàg. 80 

¿Per que moriren anans que fos la cort que loneh temps denunciada hauien?, volum 
I, pàg. 80 

¿Perque no fon ara hòmens tant affogats en amar Déu, que Déus per ells illumin tant 
hom qui nol ama nil coneix?, volum I, pàg. 86 

¿Per que fiats axi confiuros, ne que es açò en que confirats?, volum I, pàg. 110 

¿Per que es mou, ço es faber, fis mou per fi mateix o per altre?, volum I, pàg. 112 

¿Per que es mou, ço es faber, fis mou per fi mateix o per altre?, volum I, pàg. 112 

¿Per que es mou enuira?, volum I, pàg. 112 

¿Per que la luna es major en .j. temps que en altre?, volum I, pàg. 116 
¿Per que plorats, ne per que fots tant defconfolats?, volum I, pàg. 149 
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¿Per que plorats, ne per que fots tant defconfolats?, volum I, pàg. 149 

¿Sabets, vos, la raho per la qual ell vol ftar fol en eft bofcatge, ne per que ha lexades 
les riqudes, ne les benanançes que hauia?, volum I, pàg. 150 

¿Per que les gents amen mes laur e largent que el ferre?, volum I, pàg. 176 

¿Per que plorats, ne que hauets?, volum I, pàg. 229 

¿en que confiderats, ne per que vos nous cuytats com fiats rey, ans que retorn 4 la 
ferpent de la miffatgeria, la qual es trop fauia e macara?, volum I, pàg. 250 

¿Per que es hom?, volum I, pàg. 271 
Ne per que fon mes membrades, entefes e amades les vanitats de aqueft mon que 

Déu?, volum I, pàg. 275 

¿Per que Déus feu hom en condicio que pogues peccar?, volum I, pàg. 277 

¿Per que ha creats ulls per vefer, ne orelles per oir, ne mans per tocar, e axi de les 
altres cofes fenfibles?, volum I, pàg. 218 

¿Per que viu en eft mon?, volum I, pàg. 218 

¿Per que hom defija tant hauer fills, com fia cofa que mes hòmens fien en lo mon que 
fon en ftament de dampnacio, que en fiament de faluacio?, volum I, pàg. 282 

¿Per que ama hom tant los delits daqueft mon?, volum I, pàg. 298 

¿Per que ha plafer en entendre peccat e faICetat, com fien cofa cn que no ha neguna 
femblança de Déu?, volum I, pàg. 304 

¿Per que Déus no lexa al enteniment tant entendre, volum I, pàg. 305 

¿Per que ne ha pena com lenten, la qual pena ha per remordiment de confciencia?, 
volum I, pàg. 305 

¿Per que no mors?, volum I, pàg. 314 

¿Per queus ajufiats en negun hom?, volum I, pàg. 314 

Per que ha hom plaer ell oyr, volum I, pàg. 314 
¿Per que fots en lo mon?, volum I, pàg. 319 

¿E per que fots pus plafents a hoyr als princeps e als prelats, que als altres hòmens?, 
volum I, pàg. 319 

¿Per que deftja fentir calor?, volum I, pàg. 331 

¿Han fots, ne per que no venits, e tant tardats?, volum I, pàg. 333 
DEMANA Felix al hermita, hom per que es bo ne per que es mal?, volum I, pàg.  
DEMANA Felix al hermita, hom per que es bo ne per que es mal?, volum I, pàg.  
¿Sabs, fill, per que bonea de hom efta en membrar, entendre e amar Déu?, volum I, 

pàg. 335 
Fort me marauell los hòmens per que fenclinen anans a effer mals que a effer bons?, 

volum I, pàg. 338 
¿Per que fots en lo rey e en los feus feruidors en major granea que fauiefa?, volum 

II, pàg. 35 
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¿Déus, per que dona a hom poder de peccar?, volum II, pàg. 39 

¿Per que es peccat?, volum II, pàg. 55 

¿Per quem perfeguits?, volum II, pàg. 73 

¿Per quem contreftats, volum II, pàg. 74 

¿Per que no membrats, volum II, pàg. 74 

¿Per que fon en malauyrança, volum II, pàg. 85 

¿Per que Déus fa benauyrança, volum II, pàg. 86 

¿Per que no plores e no planys la defonor que veritat pren en lo mon?, volum II, 
pàg. 103 

¿Per que es mes amada corporal riquefa, volum II, pàg. 125 

¿Per que lexa aquella, en membra en enten en ama altra?, volum II, pàg. 148 

¿E fabs per que?, volum II, pàg. 152 

¿Per que foffer que les cofes qui fon en tan gran viltat fien mes amades que les cofes 
nobles?, volum II, pàg. 155 

¿Per que vol multiplicar molts?, volum II, pàg. 158 

¿Per que vol hom crexer en honrament cen riquefes e bcnanances?, volum II, pàg. 
159 

¿Per que fon tan ardits, volum II, pàg. 171 

¿Per que dupten a morir per honrar Déu, volum II, pàg. 171 

¿Per que hom ama en eft mon mes honrar fi mateix que Déu?, volum II, pàg. 174 

¿Per que hom ama mes honrar fi mateix que Déu?, volum II, pàg. 174 

¿Goig de que ve, ne de que viu, ne per que ve, ne per que ve trifticia?, volum II, pàg. 
195 

¿Goig de que ve, ne de que viu, ne per que ve, ne per que ve trifticia?, volum II, pàg. 
195 

¿E per que?, volum II, pàg. 212 

¿Per que ha en aqueft mon major granea de follia que de fauiefa, volum II, pàg. 212 

¿Per ques coue mils dintre la fubílancia que deffora?, volum II, pàg. 213 

¿Per que los hòmens de aqueft mon no los fan mes de reuerencia e de honor?, volum 
II, pàg. 309 

¿Per que no satiffets aquells a qui torts tenits, pus que en ell mon daries tot quant 
hauets, ans que no fofferiffets la fet que hauets?, volum II, pàg. 339 

 

Per què interrogatiu indirecte 
A marauellar fe cauc hon es caritat e Déuocio anada: ve per lo mon, e marauellet 

dels hòmens perque ceffan a amar e conexcr e a loar Déu, volum I, pàg. 4  
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Jo fon molt marauellat de Déu com ma defamparat ne ma jaquit caure en temptacio 
tan greu, ne perque defampara una paftora que un lop ha morta, volum I, pàg. 7 1 

Fegons voftres paraules me fets marauellar, perque no hauets hauda pahor de la 
ferpent, pus que amats effer per natura contra no effer, volum I, pàg. 10 

Son fill fi hauia direcio per la qual fos en difpoficio de hauer fauiefa; e per açò dix a 
fon fill per que es maraucllaua del falt quel fcuder hauia fet, volum I, pàg. 37 

Molt fe marauellaua Felix com Déus no trametia miffatgers als infaels, quils 
mostraffen veritat de la fanta fe catholica, ne per que los catholichs no hauien a Déu 
tan gran amor que als infaels lo faeffen amar e conexer, volum I, pàg. 47 

Amor demana a Temor per que ftaua trifia, volum I, pàg. 53 
Temor demana a Amor que volia ne perque era venguda en aquella muntanya. 53, 

volum I, pàg. 53 

Senyer, molt fon turmentada del peccat de luxuria, lo qual folia molt fortment 
defamar: are nom fe perque fon en volentat que pech ab .j. caualler quim ha lonch 
temps amada., volum I, pàg. 55 

¿Com ho poch foffcrir, ni perque noftra dona no mori de dolor quant viu fon fill mort 
en la creu?, volum I, pàg. 76 

Empero lur captiuitat hac fi, car en la una ftegueren .cccc. anys, e en laltre .lxx. 
anys; mas en aquella en quc fon, han ftat mes de .M.CC. anys, fens que no faben 
perque., volum I, pàg. 83 

Com podets tant de mal fer en fon bifbat, ne per que no hauets confciencia del mal 
que fets?, volum I, pàg. 88 

Hom dix a aquell rey per que ftaua occios e no feya tot lo be que fer podia, volum I, 
pàg. 90 

Com vol donar fi al mon tan toft, ne per que no fa durar lo mon tan longament, tro 
que fien fiats molts fants haroens martyrs, volum I, pàg. 93 

Demana a la regina per que ella amaua mes lo fill menor que el major, volum I, pàg. 
97 

Al departiment que jo fiu de mon fenyor, li demane per que era vengut fiar fols en efi 
bofcatge, ne per que hauia lexats fos amichs e fe exia de tan noble ciutat cn que fiar 
folia ab tant de honramcnt, volum I, pàg. 150 

Al departiment que jo fiu de mon fenyor, li demane per que era vengut fiar fols en efi 
bofcatge, ne per que hauia lexats fos amichs e fe exia de tan noble ciutat cn que fiar 
folia ab tant de honramcnt, volum I, pàg. 150 

Com fia cofa que lo mon fia creat per ço que Déus fia amat e conegut; per que, 
amich, no plorets e alegrats vos de voftre fenyor, volum I, pàg. 151 

Senyer philofoph, gran marauella he de vos com podets ftar en eft bofcatge tot fol, ne 
per que hauets lexats los delits daqueft mon; ne en eft bofcatge, volum I, pàg. 151 

                                                 
1  La major part de les oracions que depenen del verb meravellar ―i en aquest text n’hi ha una bona 

pila― solen admetre dues interpretacions de la locució per què. Les podem interpretar com a una 
interrogació indirecta o bé com a expressió causal. Hem mirat de classificar-les segons el que ens 
suggereix el context, ben conciens, però, que és una interpretació subjectiva de la qual nosaltres 
mateixos no n’estem gens segurs. 
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Per que lo fenyor de la vinya feu tallar lo pomer qui no leuaua pomes, volum I, pàg. 
160 

Molt fa irat lo leo, com tant fe hauia fiat la lebra, car gran fam hauia; e dix a la 
lebra per que hauia tant eftat, volum I, pàg. 203 

Un cranch fe marauella del agro per que no pefcaua en axi com pefcar folia, e 
demana al agro per que eftaua axi confiros, volum I, pàg. 212 

La difpoficio del hom, ço es faber, per que es creat hom, volum I, pàg. 265 

Per que viu hom, volum I, pàg. 218 

Per que ama hom haver infants, volum I, pàg. 282 
Per que es hom fa e malalt, volum I, pàg. 286 

Hom per que enuelleix, volum I, pàg. 290 

Per que mor hom, volum I, pàg. 294 

Felix demana al hermita hom per que mor, volum I, pàg. 294 
Demana al hermita, hom per que Déus nol ha creat en tal difpoficio, volum I, pàg. 

297 

Per que hom ama los delits de aquell molt, volum I, pàg. 298 
Demana al hermita per que hom peccador hauia plafer en ço que membraua, volum 

I, pàg. 301 

Lo maeftre dix a aquell fcola per que no volia apendre, volum I, pàg. 303 
Lo rey conexia que el juglar falfament lohaua lo caualler, per que lo rey demana al 

juglar per que Déus volia que fos paraula, volum I, pàg. 315 

Gran marauella me do per que lo hom qui es pres de mort, e es tot fret, deftja fentir 
fredor, volum I, pàg. 330 

Prech vos quem digats lo hom qui efta pres del foch per que fent calor, ne lo hom qui 
feu en la pedra per que fent fredor?, volum I, pàg. 332 

Prech vos quem digats lo hom qui efta pres del foch per que fent calor, ne lo hom qui 
feu en la pedra per que fent fredor?, volum I, pàg. 332 

Hom per que es bo ne per que es mal, volum I, pàg. 335 
Hom per que es bo ne per que es mal, volum I, pàg. 335 
Sauiefa e follia lurs demanaren per que plorauen, e elles refponercn, volum II, pàg. 

33 
Marauella me do per que los hòmens fe fan folls per diners ajuftar, volum II, pàg. 35 
Molt me marauell de temprança com pot efícr en tan pocha quantitat, ne per que 

gola efta en tan gran quantitat, com fia Déus gran e no poch, volum II, pàg. 41 

Fill, .j. philofoff demana a .j. maeftre en theologia, al hom peccador per que Déus lo 
punía tan folament per lo peccat que feya, volum II, pàg. 42 

Pus Déus li hauia tant donat en eft mon, per que ell no donaua la terra fanta de ultra 
mar a chriftians, volum II, pàg. 50 

Demanali per que fe alegraua e per que no ploraua, volum II, pàg. 52 
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Demanali per que fe alegraua e per que no ploraua, volum II, pàg. 52 
Que guardas per que la volia fer venir en ira de Déu, volum II, pàg. 55 

Eftant jo marauellat per que hauien aquell hom rich honrat, e no hauien a mi feta 
neguna honor, volum II, pàg. 66 

Marauella es per que de la feruitut e mala fenyoria de ira, e de la pena que ira dona, 
hom nos hix ab oblidar, volum II, pàg. 79 

Fort me marauell per que Déus dona en aqueft mon a alcuns hòmens benauyrança 
dels bens temporals, volum II, pàg. 84 

Ε fo queftio lo rey per que volch donar a la .j. caualler caftell e al altre cauall, 
volum II, pàg. 85 

Ell pres lo feuder e demana li per que hauia trahit fon fenyor e fa muller e fon 
caftell, volum II, pàg. 92 

Demana li per que hauia feyt tan gran falliment, e per que per tan vil hom e per tan 
vil obra lo hauia tan fortment defonrat. La folla fembra refpos a fon marit, e dix que per 
ço car fon delit fouen membraua, volum II, pàg. 117 

Demana li per que hauia feyt tan gran falliment, e per que per tan vil hom e per tan 
vil obra lo hauia tan fortment defonrat. La folla fembra refpos a fon marit, e dix que per 
ço car fon delit fouen membraua, volum II, pàg. 117 

Demana a .j. burgués qui no feya lo be que fer podia, per que eftaua ocios, volum II, 
pàg. 122 

Gran marauella me do dels hòmens qui fon richs de les riquefes temporals, per que 
hon mes ne han, mes ne defijen hauer; ne per que fon pus pobres hon mes les amen, 
volum II, pàg. 125 

Gran marauella me do dels hòmens qui fon richs de les riquefes temporals, per que 
hon mes ne han, mes ne defijen hauer; ne per que fon pus pobres hon mes les amen, 
volum II, pàg. 125 

No entenia que era, ne don era vengut, ne per que era rey, volum II, pàg. 128 

Per qual natura ne per qual raho amen tant regnar, ne per que volen hauer grans 
terres e grans gents, volum II, pàg. 134 

Es gran marauella per que hom ama mes diners, caftells, caualls, bells veftiments, 
calfar, fajornar, que juft remembrar, volum II, pàg. 138 

Dix que gran marauella es per que los hòmens amen majorment lahor en fi matcixs 
que en Déu, volum II, pàg. 142 

Es marauella per que en lo mon los hòmens han mesde inclinament a vilefa que a 
noblefa, volum II, pàg. 151 

Li demana per que fe alegraua com perdia, ne per que fe entriílaua com guafanyaua, 
volum II, pàg. 162 

Li demana per que fe alegraua com perdia, ne per que fe entriílaua com guafanyaua, 
volum II, pàg. 162 

Ε per açò es marauella per que les gents mes treballen en guanyar diners, caftells, 
viles e ciutats, que en guanyar virtuts, volum II, pàg. 163 
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Lo fant hom demanals per que jugauen als fcachs; e ells refponercn que per paffar 
temps, volum II, pàg. 165 

Era .j. hom qui anaua per lo mon reprenent los princeps els prelats, per que no 
tractauen com los infaels vengueflen a via de veritat, volum II, pàg. 173 

Demana a .j. feu clergue per que les gents tan pocha de honor, volum II, pàg. 175 
E pus quels honraua, per que nols donaua, e nols feya richs hòmens, volum II, pàg. 

176 
Es gran marauella, per que los hòmens de aqueft mon majorment amen bellefa en les 

cofes corporals que en les fpirituals, volum II, pàg. 179 
Com açò fia en axi, gran marauella es per que es legefa en tan gran granea, e 

bellefa per que es en tan gran poquea, volum II, pàg. 179 
Com açò fia en axi, gran marauella es per que es legefa en tan gran granea, e 

bellefa per que es en tan gran poquea, volum II, pàg. 179 
Gran marauella es per que bellefa corporal es mes amada que fpiritual, volum II, 

pàg. 183 
Confiderant en les cofes com fon creades, ne per que fon creades, volum II, pàg. 214 
Gran marauella es per que vofaltres no hauets confciencia de tantes vegades lo dia, 

e de tants dies que hauets lexat a confiderar e a contemplar en Déu, volum II, pàg. 233 
Marauella es dels bifbcs e dels prelats, que per la fe catholica a mantenir, han tantes 

de rendes e profperitats; per que no han confciencia com tantes de gents fan vituperi e 
defonor a fanta fgleya, volum II, pàg. 233 

No fabien per que ho deya, volum II, pàg. 235 

Aquell hom fe marauella de aquell peccat per que nol confeffaua, volum II, pàg. 240 
Ne per que hauia major vergonya del preuere a quis confeffaua, que de Déu qui 

fabia lo peccat que ell feyt hauia, volum II, pàg. 240 
Qui pecca contra Déu e fen confeffa, marauella es per que no li·n fa fatiffaccio, pus 

que la fa com pecca contra fon proifme, volum II, pàg. 243 

Ell plora e planyes fortment, e lo hermita li dix per que ploraua, volum II, pàg. 252 
Com podia effer que Déus no exohia la natura humana de Chrift qui pregaua per fon 

poble la natura diuina; ne per que no exohia fanta Maria, volum II, pàg. 253 
Es gran marauella, per que granea no fta en hom a conexer e amar Déu, volum II, 

pàg. 259 
Ço es faber, que pus fe·n era abftengut la primera vegada, per que no fe·n abftcnch 

la fegona vegada, volum II, pàg. 269 

Me do gran marauella de les gents de aqueft mon per quels plau tant edifficar bells 
palaus, bells caftells e belles cafes, volum II, pàg. 276 

Gran marauella es dels hòmens de aqueft mon per que poden tant amar la vana 
gloria de aqueft mon, e tan poch amar e defijar la gloria del altre fetgle, volum II, pàg. 
321 
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Déus no la influeix en negun hom qui mes lo tema que no l am; car mellor cofa es 
amor que temor, per que los hòmens qui en eft mon fe lexen de fer mal mes per temor 
que per amor, volum II, pàg. 339 

Marauellare m de tu per que no m has alongada la vida tant de temps que jo pogues 
venir a la ti, volum II, pàg. 343 

 

Per què causal 
En una alta muntanya ftaua .i. home lo qual hauia molt gran fret per la neu qui era 

en aquell munt. Aquell hom veya foch en una alta muntanya, e fe marauella per que el 
foch que veya nol fcalfaua, ne per que la neu en que staua lo reffredaua, volum I, pàg. 
40 

Aquell rey dix al frare que fi no li feya entendre la fe dels chriílians, que ell lo faria 
morir a mala mort; perque aquell frare fugi e el rey mori en error, de han fe fegui molt 
de dan a ell e a tota fa terra, volum I, pàg. 57 

Déus participaua plus fortment ab hom e ab totes creatures en bontat, granea, 
eternitat, poder, fauiefa e volentat, e axi de totes les virtuts de Déu; perque les paraules 
del juheu e del fàrrahi no craech, e feu fe chriftia e defija amar e honrar e conexer Déu. 
volum I, pàg. 62 

Molt me tench per pagat de la prouança quem hauets feta de la fanta encarnacio del 
fill de Déu, la qual he entera per eximplis, los quals figniffiquen aquella encarnacio; 
mas fort me marauell perque la natura diuina lexa crucifficar, turmentar ne auciure la 
humanitat, volum I, pàg. 63 

Mas eren be acuftumats, per que lo fant hom ama mes effcr bifbe del poch bifbat que 
del gran, volum I, pàg. 82 

Senyor rey, molt me don gran marauella de vos perque amats mes la .j. fill que 
laltre, com fien amdofos fills voftres, volum I, pàg. 97 

La regina me marauell molt fortment, perque no conexia en lo rey la natura per la 
qual amaua mes fa femblança que la fua deffemblança, volum I, pàg. 97 

Fdeuench fe que .j. jorn ell fe marauella perque hom veya e hoia e odoraua e 
guftaua e fentia, volum I, pàg. 99 

Aquell fant hom membra una dona molt bella, la qual fe era a ell confeffada del 
peccat de luxuria, perque aquell fant hom fenti en fi mateix fcalfament de carn; e per ço 
ques remembras de les paraules que la dona li hauia dites, volum I, pàg. 106 

Lo paftor fe marauella per que Felix lo appellaua fenyer en aquell temps, volum I, 
pàg. 117 

Felix fe marauella de la regina perque amaua mes lo fill menor quel major; volum I, 
pàg. 120 

Felix fe marauella per que aquell hom tallaua aquell arbre, qui tan bell e tan gran 
era, volum I, pàg. 157 

Un cranch, fe marauella del agro per que no pefcaua en axi com pefcar folia, volum 
I, pàg. 212 

La forma humana es de .iiij. formes de elements, per que hom es una forma de cors 
multiplicada, volum I, pàg. 268 
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Gran marauella me do de Déu, pus que es juft, per que lexa effer injuria en lo mon 
qui es feu, o per que no fa tant que en los hòmens fia mes de jufticia que de injuria, 
volum II, pàg. 24 2 

Molt fe marauella lo rey de les paraules que el pages li hac dites, e volch faber per 
que les hi hauia dites, volum II, pàg. 25 

Me do gran marauella de les gents de aqueft mon per que amen mes hauer 
honrament en riquefa que en fauiefa, volum II, pàg. 30 

Senyer, dix Felix al hermita, molt me marauell per que per lo vefer e per lo hoir fe 
mou la fenfitiua del hom, volum II, pàg. 53 

Molt confidera lo mercader, e molt fe marauella per que hauia defplafcr de fon mal, 
volum II, pàg. 60 

Dix que ell fe marauellaua de la gran granea que enueja ha en prelat enuejos, ne per 
que Déu foíle que en clergue pufea effer major enueja que en lech, volum II, pàg. 73 

Marauell me per que pus a la .j. hom perdona e a aquell benauyra, per que no 
perdona al altre e per que lo lexa morir en maledicció, volum II, pàg. 85 

Marauell me per que pus a la .j. hom perdona e a aquell benauyra, per que no 
perdona al altre e per que lo lexa morir en maledicció, volum II, pàg. 85 

Marauell me per que pus a la .j. hom perdona e a aquell benauyra, per que no 
perdona al altre e per que lo lexa morir en maledicció, volum II, pàg. 85 

Marauellas Felix del príncep per que es te per benauyrat en effer príncep, volum II, 
pàg. 86 

Mas marauellas fortment per que aquells qui fon en veritat no han gran cura de 
deftrouir falfetat, volum II, pàg. 98 

Hon com fia en axi leugera cofa, gran marauella me do per que nos deftroueix 
falfetat, pus que pot effer deftrouida per veritat, volum II, pàg. 100 

Molt fe marauella lo fant hom per que veritat per fes paraules hauia multiplicats fos 
plors, volum II, pàg. 102 

Se marauellaua molt fortment per que ell era defobedient a caftedat, e a luxúria 
portaua obediencia, volum II, pàg. 113 

Fen penedí fortment, e marauellas per que era ftat defobedient a Déu e a 
confciencia, volum II, pàg. 113 

Fort me maraucll de Déu per que vol que hom cregué en lo fagrament del altar, 
volum II, pàg. 115 

Molt fe marauella lo clergue per que en aquella hora era eftat obedient a contriccio, 
volum II, pàg. 115 

Mas marauellas per que hi volch obeyr adonchs com les entes, e com no les entenia 
per que les defobehia, volum II, pàg. 116 

                                                 
2  La major part de les oracions que depenen del verb meravellar ―i en aquest text n’hi ha una bona 

pila― solen admetre dues interpretacions de la locució per què. Les podem interpretar com a una 
interrogació indirecta o bé com a expressió causal. Hem mirat de classificar-les segons el que ens 
suggereix el context, ben conciens, però, que és una interpretació subjectiva de la qual nosaltres 
mateixos no n’estem gens segurs. 
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Mas marauellas per que hi volch obeyr adonchs com les entes, e com no les entenia 
per que les defobehia, volum II, pàg. 116 

Fort me marauell per que lo mon e la carn e lo demoni fon pus obeyts que Déu, 
volum II, pàg. 117 

Ell fe marauellaua per que les plantes e les befties eren ordonades en feguir lo cors 
de natura, e per que hom era defordonat, volum II, pàg. 123 

Ell fe marauellaua per que les plantes e les befties eren ordonades en feguir lo cors 
de natura, e per que hom era defordonat, volum II, pàg. 123 

Marauella me do per que la anima, pus que es feta a femblança de Déu, vol altra 
cofa membrar, volum II, pàg. 148 

Molt fe marauella Felix per que les gents de aqueft mon majorment amen guanyar 
les cofes que fon poques en virtut, volum II, pàg. 164 

Lo almirayl de les ducs naus fe marauella per que lo fenyor de la nau fo volpcyl, 
volum II, pàg. 170 

E marauellaues per que les gents no li feyen gran honrament, volum II, pàg. 175 
Marauellas per que la anima e lo cors han major concordança, volum II, pàg. 200 
Gran marauella me do per que hom generalment ama mes en Déu granea de 

mifericordia que granea de jufticia, volum II, pàg. 211 

De ço quel hermita dix fe marauella Felix, e majorment per que granea de linatge de 
prineep e de riquefa de prineep fe defcoue pus fortment ab bonea, com en prineep es 
malea, volum II, pàg. 213 

Lo abat fe marauellaua per que defijaua ço que fabia que no podia hauer, volum II, 
pàg. 218 

Molt fe marauella lo fabater per que defijaua e propofaua fer la vilania al pelliçer, 
volum II, pàg. 218 

Dix que ell fe marauellaua per que los princeps, els prelats, els religiofes, e los 
altres hòmens chriftians no han confciencia de la defonor que Déus pren, volum II, pàg. 
236 

E car en Déu ha granea, marauellaues aquell fant hom per que los chriftians no 
amen mes fes femblançes en lur confciencia que la femblança de poquea, volum II, pàg. 
236 

En efta cogitacio ftaua es marauellaua per que Déus tant poch exohia los fants de 
gloria, volum II, pàg. 253 

E maraueauen fe per que Déus no li hauia alongada la vida, car gran pahor hauien 
que vengues bifbe, volum II, pàg. 257 

Marauell me los hòmens per que fegons la intenció fon punits o guardonats mes que 
fegons la obra, volum II, pàg. 263 

Se marauellaua lo monge per que temptació lo deftrenyia, volum II, pàg. 266 

Aquell clergue fe marauellaua del religiós per ques donaua gloria de ço que la deuia 
donar a Déu, volum II, pàg. 272 

Ε per açò marauellaues aquell faui per que hom es mes honrat e mils acullit per les 
veftedures, volum II, pàg. 273 
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Se marauella per que lo abat fe donaua vana gloria de les parets, dels arbres e dels 
prats del moneftir, volum II, pàg. 273 

Marauella fe pot hom donar qui be fe confira, de les gents per que fan vafes ans que 
muyren, volum II, pàg. 277 

Marauellet de aquells qui han mal regiment per que fon tants, e de aquells qui han 
bon regiment per que fon tan pochs, volum II, pàg. 280 

Quaix tots los monges de aquell moneftir fe marauellaren del abat, per que honraua 
la .j. dels monges, e per que defonraua e conítrenyia laltre monge, volum II, pàg. 287 

Quaix tots los monges de aquell moneftir fe marauellaren del abat, per que honraua 
la .j. dels monges, e per que defonraua e conítrenyia laltre monge, volum II, pàg. 287 

Molt fe marauellauen les gents de aquella ciutat per que noi depofauen, pus ques era 
peruertit en contraries cuflumes, volum II, pàg. 290 

Marauell me per que han volentat en membrar ne entendre ne amar o defamar, ne 
per que volen fer als hòmens negun mal, pus quels en creix pena, volum II, pàg. 327 

Marauell me per que han volentat en membrar ne entendre ne amar o defamar, ne 
per que volen fer als hòmens negun mal, pus quels en creix pena, volum II, pàg. 327 

Ell fe marauella molt fortment dels chriftians per que han tan poca cura dels infacls 
a conuertir, volum II, pàg. 335 

Se marauella de les gents, per que al dia de la lur mort entenen en honrament, lo 
qual volen que hom los faça com los foterra, volum II, pàg. 344 

 
Per què final 

E demanaua ço que no entenia, rccomptaua ço que fabia, en treballs e en perill fe 
metia, perque a Déu fos feta reuerencia e honor, volum I, pàg. 4 3 

Vol Déus que totes aquelles cofes fien veres, perque Déus pufcha effer mes conegnt e 
amat: per la fauiefa vol Déus que aquells hòmens fien pus fauis qui mes amen e 
conexen, 60, volum I, pàg. 60 

Déus li tolch fon fill per lo peccat de luxuria; e per ço que·s caftigas de la luxuria, e 
per que hagues pafciencia en la mort de fon fill, volch Déus que linfant moris, volum I, 
pàg. 147 

Laurifany demana a Na Renart la manera qual feria per que el rey moris, volum I, 
pàg. 251 

Màrtirs e confeffors e vergens que ha en paradís, qui tots preguen per que lo mon fos 
bo e en bo ftament, volum II, pàg. 253 

Moltes vegades hac pregat Déu que donas gracia en lo mon per que foffen mes de 
bons hòmens que de mals, volum II, pàg. 253 

 
Per qual interrogatiu 

¿Per qual raho e natura fe fegueix que Déus es tan poch membrat, conegut e amat 
en eft mon, volum I, pàg. 275 

 
3 AlcM, exemple de perquè final. 
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1290 Libre de Sancta Maria * Hores de Sancta María * Libre de Benedicta 
tu in Mulieribus. Transcripció directa amb un facsímil, introducció, 
variants i mostres d’escriptura dels més vells manuscrits per Moss. 

Salvador Galmés JC, Comissió Editora Lul·liana, Palma de Mallorca, 1915. 
 

LIBRE DE SANCTA MARIA  pàgs. 1-228 
HORES DE SANCTA MARÍA  pàgs. 231-287 
LIBRE DE BENEDICTA TU IN MULIERIBUS1 pàgs. 291-359 

 
Ocurrències valorades en aquest text: 

per a  0 per a que 0 per + S.N. + a + inf 2  

per + inf. causal 11 per + inf. final 23 per + inf. de dest. 88  

per tal com 17 per ço com  35 per ço car 42 per tal car 1

per ço 143 per raó de 40 per qui 2 ço per que relatiu 12

per què relatiu A. nom. 72 per què relatiu A. orac. 155 per què interrog. dir. 26 per què interrog. indir. 10

perquè causal 4 perquè final 0 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 51

Per tal que 54 per ço que  222 per tant 1  

per tostemps 6 per null temps 0 Si per aventura 0 per altres valors 2.390

 
 
Per + SN + a + infinitiu 

Neguna cosa millor que morir per la fè e donar per la fè a honrar e multiplicar, e 
cors e diners e honors e tot sí meteix, pàg. 153 

Les altres virtuts de Déu e de nostra Dona; e si per aquestes coses a servir e honrar 
[...] havem persecucions, pàg. 159 

  

Per + infinitiu causal 
 

Loar la glòria que nostra Dona ha per amar, pàg. 78 
Altra dona deya que per parlar ve plaer a la pensa dedins, pàg. 64 
Demàn perdó dels peccats que he comesos per massa menjar e beure, pàg. 266 
Deya que major plaer ha hom per oir que per parlar, car per oir vé benanança de de 

fores a la pensa dedins e no ho fa per parlar, pàg. 78 

Deya que major plaer ha hom per oir que per parlar, car per oir vé benanança de de 
fores a la pensa dedins e no ho fa per parlar, pàg. 78 

Deya que major plaer ha hom per oir que per parlar, car per oir vé benanança de de 
fores a la pensa dedins e no ho fa per parlar, pàg. 78 

                                                 
1  Per a la nostra recerca no hem tingut en compte el text corresponent al llibre de Libre de Benedicta tu 

in Mulieribus, que, malgrat que figura en aquesta publicació, es considera apòcrif. 
 En aquell text hi trobem dos exemples de per a: Vegeu més endavant. 
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Deya que major plaer ha hom per oir que per parlar, car per oir vé benanança de de 
fores a la pensa dedins e no ho fa per parlar, pàg. 78 

On, sobre açò es qüestió qual d aquests.ij. pregà mills nostra Dona, o lo cavaller per 
entendre o la dona per amar, pàg. 112 

On, sobre açò es qüestió qual d aquests.ij. pregà mills nostra Dona, o lo cavaller per 
entendre o la dona per amar, pàg. 112 

 

Per+inf. final  
Donar sí mcteixs a mort per amor e per honrar e mostrar la veritat e la honor de vos 

e de vostre fill, pàg. 60 
Aquell religiós anà preycar e disputar als sarraíns, e mès se a perill de mort per 

honrar nostra Dona e per honrar nostre Senyor Jesu Christ, pàg. 69 

Tota la major noblea e honrament que pusca csser, es en nostre Senyor Déus, e ell 
per servir e honrar la humana natura humiliàs a ésser home, pàg. 127 

Hòmens axexins qui van per lo mon ociure los reys els alts barons per honrar lur 
secta e per desonrar la fè romana, pàg. 154 

Anà als infeels per mostrar la fè, pàg. 154 
Nos no som en aquest loc per guerrejar ni per haver esperança en força de fust ne de 

ferre, pàg. 159 
Nos no som en aquest loc per guerrejar ni per haver esperança en força de fust ne de 

ferre, pàg. 159 
Volia morir per honrar la deytat qui tant havia honrada, pàg. 182 
E encara, per recrear l umà linatge, pàg. 182 
 

Per+inf. de destinació 
Son en est Libre laors per loar nostra Dona, pàg. 4 

Son oracions en est Libre per donar doctrina a aquells qui volen pregar nostra 
Dona, pàg. 4 

Prega n més per haver glòria e per paor de pena, que per veer nostra Dona ni son 
Fill, pàg. 7 

D on, per recrear e reposar ma natura corporal que longament ha estada treballada 
per les laors e les oracions que la natura esperitual ha donades a nostra Dona, covénse 
que jo treball alcuna hora del dia, pàg. 12 

Car lo canonge desirava vida per loar nostra Dona, pàg. 18 
Era orde de matrcmoni, ço es a saber, que matremoni es per haver infants qui sien a 

laor de Déu e a servey de nostra Dona, pàg. 48 
Enaxí com los ulls qui son creats per veer e les orelles per oir, pàg. 59 
Enaxí com los ulls qui son creats per veer e les orelles per oir, pàg. 59 
Que·l cor dels hòmens qui es creat per amar, pàg. 59 
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Era creada més per entenció d amar e servir nostra Dona e son fill que per haver 
glòria, pàg. 72 

Havia dues dones qui eren germanes e mullers de dos mercaders qui eren anats en 
longues terres per guanyar, pàg. 83 

Que per amor de vos a servir majorment volgués exir de peccat, e après per amar 
castedat e son marit, pàg. 85 

Com los peccadors sien tants qui en nostra Dona se confien, e com la justícia de la 
ànima difusa per membrar entendre e amar haja a respondre a l objet, qui es qui 
pogués consirar, pàg. 94 

Consirà que enaxí era justa cosa que·l jutge e los advocats fossen bé dotats per tenir 
justicia, com era raó que ell fos bé dotat per ésser rey e guardar son poble, pàg. 99 

E encara, es rey més per perdonar que per ésser rey, pàg. 106 
E encara, es rey més per perdonar que per ésser rey, pàg. 106 
No fo fet hom en lo Fill Déu per engenrar home, pàg. 114 

Los peccadors vos clamen per mi mercè que us humiliets a lur demanda, car de tot 
en tot se humilien per fer e per dir a tota vostra volentat, pàg. 131 

Los peccadors vos clamen per mi mercè que us humiliets a lur demanda, car de tot 
en tot se humilien per fer e per dir a tota vostra volentat, pàg. 131 

Vos vos humiliàs a les paraules del àngel Gabriel per ésser mare de Déu, pàg. 131 

E si nou fets parría que vos siats humil per pujar a ensús e no per devallar a enjús a 
aquells qui misericòrdia e perdó vos demanen, pàg. 131 

E si nou fets parría que vos siats humil per pujar a ensús e no per devallar a enjús a 
aquells qui misericòrdia e perdó vos demanen, pàg. 131 

Açò meteix fa la natura del cors qui dona als hòmens e a les fembres ulls per veer les 
ymagcs de nostra Dona, pàg. 141 

E dona los boca e lengua per dir la lausor de nostra Dona, pàg. 141 
La entenció que capellà Déu estar en lesgleya, ço es saber, per honrar lesgleya, pàg. 

142 

Vos, sènyer, no sots elet a ésser rector de nostra esgleya per ésser en escoles 
honradament, pàg. 142 

Som aparillada de soferir tots treballs e de lexar totes benanances e pcnre mort per 
honrar vos e vostre fill, pàg. 144 

No temia desonor de esser vençut o ésser mort per honrar nostra Dona, pàg. 145 
Lo un tresor queus demàn es dels bens temporals dels quals ha l Esgleya gran 

abundància, lo qual es dat a l Esgleya per conservar e guardar la fè e recobrar lo 
Sepulcre, pàg. 154 

Déu li feu gràcia que per la fè honrar e multiplicar mori, pàg. 154 
Si per aquestes coses a servir e honrar, e per estar vos e vostre capítol en la entenció 

de vostre offici e del nostre havem persecucions, pàg. 159 
He esperança quem donets un do que us demàn per vos honrar membrar entendre 

servir e amar, pàg. 162 
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Cavaller Déu morir per tenir justícia e per honrar Déu e son senyor terrenal, pàg. 
167 

Vostre fill los ha creades orelles per oir e ulls per veer e boca per dir bones paraules 
e mans per fer bones obres e peus per anar per bones carreres, e hals donada memòria 
per membrar e enteniment per entendre e volentat per amar vos e vostre fill, pàg. 167 

Vostre fill los ha creades orelles per oir e ulls per veer e boca per dir bones paraules 
e mans per fer bones obres e peus per anar per bones carreres, e hals donada memòria 
per membrar e enteniment per entendre e volentat per amar vos e vostre fill, pàg. 167 

Vostre fill los ha creades orelles per oir e ulls per veer e boca per dir bones paraules 
e mans per fer bones obres e peus per anar per bones carreres, e hals donada memòria 
per membrar e enteniment per entendre e volentat per amar vos e vostre fill, pàg. 167 

Vostre fill los ha creades orelles per oir e ulls per veer e boca per dir bones paraules 
e mans per fer bones obres e peus per anar per bones carreres, e hals donada memòria 
per membrar e enteniment per entendre e volentat per amar vos e vostre fill, pàg. 167 

Vostre fill los ha creades orelles per oir e ulls per veer e boca per dir bones paraules 
e mans per fer bones obres e peus per anar per bones carreres, e hals donada memòria 
per membrar e enteniment per entendre e volentat per amar vos e vostre fill, pàg. 167 

Vostre fill los ha creades orelles per oir e ulls per veer e boca per dir bones paraules 
e mans per fer bones obres e peus per anar per bones carreres, e hals donada memòria 
per membrar e enteniment per entendre e volentat per amar vos e vostre fill, pàg. 167 

Vostre fill los ha creades orelles per oir e ulls per veer e boca per dir bones paraules 
e mans per fer bones obres e peus per anar per bones carreres, e hals donada memòria 
per membrar e enteniment per entendre e volentat per amar vos e vostre fill, pàg. 167 

Vostre fill los ha creades orelles per oir e ulls per veer e boca per dir bones paraules 
e mans per fer bones obres e peus per anar per bones carreres, e hals donada memòria 
per membrar e enteniment per entendre e volentat per amar vos e vostre fill, pàg. 167 

El macip consirà si prendria muller e que fos obligat al mon, o si desampararía lo 
mon per amor de Déu e per fugir al mon, pàg. 199 

Era creat per honrar servir e amar Déu e nostra Dona, pàg. 224 

E après la oració proposà en son coratge que morís per honrar Déu e nostra Dona, 
pàg. 224 

Hagueren acort que tornassen en lo mon per honrar e amar e servir Déu e nostra 
Dona, pàg. 230 

Jesu Christ fo embolcat per soterrar en una nova tela: nostra Dona ab la sua amor 
los peccadors embolca com la loen e honren, pàg. 246 

 

Infinitiu d’acció no feta 
La Mare de Déu es fruit dels hòmens salvats: e qui son per salvar, Hores de Sancta 

María, pàg. 267 

 
Ço (acò) per que relatiu 
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Lo canonge respòs e dix que ço per que plorava e planyia era que desirava viure, 
pàg. 18 

Volia viure per ço que faés ço per que era creat, pàg. 18 
Respòs Lausor e dix que perseverança es ço per que bontat granea poder e les altres 

perseveren en ço que son, pàg. 34 

Quant viu que no la podia adur a sa volentat feu ço per que mès aquella donzella en 
mala fama, pàg. 37 

Dix que poder es ço per que bontat granea e les altres poden estar c obrar, pàg. 43 
Es amable, car cascuna es bona e gran segons ço per que es; emperò més es amable 

la primera, pàg. 61 

E ço, regina, per quen som pus despagada, pàg. 66 
Està sens entenció de ço per que es rey e usa com a rey sens entenció doffici de rey, 

pàg. 107 
Dix que honrament es ço per que los uns hòmens fan reverencia e honor als altres, 

pàg. 139 

Paciència es ço per que caritat pot viure, pàg. 177 
Impaciència es ço per que caritat pot morir, pàg. 177 

Molt plac al rey, car hac conegut ço per que la un frare havia impaciència e l altre 
paciència, pàg. 180 

 

Per què relatiu. A. N. 
La intenció per que son diffínicions en est Libre, pàg. 3 

E la raó per que en esta art no solvem especificament la segona e la terça qüestió de 
cascú dels començaments, es, pàg. 4 

Son oracions en est Libre per donar doctrina a aquells qui volen pregar nostra Dona 
c no la saben pregar; per que no han de nostra Dona aquelles coses que li demanen, 
pàg. 4 

Més amava la companyia dels arbres e de les bèsties qui la entenció per que eren no 
mudaven, que haver companyia dels hòmens , pàg. 8 

Açò es aquella raó per que les gents destrúen mi e sí meteys, pàg. 10 

La entenció, dona Mare de nostre Déu pare, per que jous ador eus prec eus faç 
reverencia e honor, es bona, pàg. 19 

Perseverança es ço en nostra Dona per que duren bontat granea, pàg. 35 
Que Déus no pusca saber neguna cosa per que pogués fera nostra Dona més de 

gràcia ni més de bontat granea, pàg. 49 
La raó per que es en tant torbat, pàg. 60 
La raó per que la serpent no li havia donat dan e havia morta la dona, pàg. 72 
Ella conec la entenció e la raó per que la serpent havia morta la dona e per que a 

ella no havia dat algun dan, pàg. 72 
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Ella conec la entenció e la raó per que la serpent havia morta la dona e per que a 
ella no havia dat algun dan, pàg. 72 

La entenció per que ella era muller de son marit, pàg. 75 
La entenció per que ell havia aquell offici, pàg. 75 
No poria ésser raó per que Déus sabés si meteix entenent ni entès, pàg. 77 
La fi per que foren creades, pàg. 93 
Mare de mellor hom de tots hòmens e home per que totes coses sien creades, pàg. 

100 
La entenció per queus preguen, pàg. 112 

La entenció per que Déus pres de nostra Dona, pàg. 113 
Era aquella per que ell havia majors temptacions de peccat, pàg. 119 
Valor es aquella cosa per que val bontat, pàg. 120 
Segons la intenció per que ho faya ell havia valor, pàg. 126 
Ella li respòs e dix que la entenció per que la havia comprada ni per que ella era sa 

dona la havia mesa, pàg. 135 
Ella li respòs e dix que la entenció per que la havia comprada ni per que ella era sa 

dona la havia mesa, pàg. 135 
Segons la entenció per que era dona, pàg. 138 
Segons la entenció per que era la dona dona e ella serventa, pàg. 138 
La entenció per que ella era dona, pàg. 138 
Era occasió com perdés la entenció per que era dona, pàg. 138 
La honor de la intenció per que era reyna, pàg. 146 
Proposava honrar la fè segons la manera per que lamava, pàg. 150 
La intenció per que amava la fè, pàg. 151 
La intenció per que es dat, pàg. 154 
La raó per que açò es, pàg. 157 
Segons la entenció per que vos sots prelat, pàg. 159 

Oblidà la entenció per que havia haúda la esperança, pàg. 163 
La entenció per que havia servit son senyor, pàg. 167 
La entenció per que membrava entenia e amava castedat, pàg. 170 
La entenció per que desirava portar humils vestedures, pàg. 171 
La entenció per que volets portar humils vestedures, pàg. 171 
La entenció per que volets portar bells vestiments, pàg. 171 
La raó per que ell havia paciència de la mort de son fill, pàg. 175 
Aquella era la entenció per que l amava, pàg. 176 
Era la raó per que havien tan diversa manera, pàg. 180 
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La intenció de cascú per que eren en orde, pàg. 180 

La entenció per que jo som entrat en lorde es, pàg. 180 
La intenció per quel frare era entrat en orde, pàg. 180 
Que li digués la intenció per que era entrat en orde, pàg. 180 
Usava de loffici per que era muller, pàg. 195 
La virtut de la intenció per que ella faya almoyna, pàg. 205 
La entenció per que los bisbes tan poc vivien, pàg. 208 
La entenció per que lo cavaller lo havia assignat a almoyna, pàg. 208 
Conserven als pobres la almoyna segons la entenció per que ls es comanada, pàg. 

208 
La entenció per que es creada, pàg. 214 
La entenció per que la volentat es creada, pàg. 214 
Aquella entenció per que es creat, pàg. 219 
La entenció per que lo mon es creat, pàg. 219 
Sia tornat en la entenció per que es creat, pàg. 219 
Aquella fi per que es creat, pàg. 219 
La entcnció per que amava nostra Dona, pàg. 221 
Aquella entenció per que era creat, pàg. 224 
 

Per què relatiu A. O. 
Tant son les gents vanes e mundanes, e tant han en oblit nostra Dona; per que som 

trista c despagada d aquestes coses, pàg. 6 
Les entencions eren pervertides de be en mal quaix en tots los hòmens ; per que ella 

fugia a les gents, pàg. 8 
Son gent sens fe e sens ley e no han sciencia ni han conexença de Déu ni de nostra 

Dona; per que es perill que no conquiren tots aquells qui comuna utilitat no amen, pàg. 
9 

Venen en decaymcnt e en ma mort e en mon dampnatge; per que nom maravell si los 
romans son venguts en defalliment, pàg. 10 

Quaix tots los hòmens qui son amen més lur propria utilitat que comuna; per que per 
ço com ab les gents no pusc res acabar d açò que demàn, som vengut en aquest loc, 
pàg. 13 

Bé pus que son bé ha tan gran granesa; per que nostra Dona, sènyer ermità, es tant 
bona, pàg. 17 

Aquesta es la principal entenció, regina, de mes pregaries; per que quant en mi es, 
no mes semblant que jo pogués fer, pàg. 19 

Aquells vos no amen ni vos honren segons ques pertany a vostra valor e bontat. Per 
queus dic, regina, que par que vos no amcts vostra bontat meteixa, pàg. 21 
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Me dona via e carrera de loar nostra Dona; per que segons la diffinició la vull loar 
en tres coses, pàg. 24 

Neguna no es mare del Fill de Déu qui es fill de deu Pare, e es ho nostra Dona; per 
que la unitat del Pare fa enaxí gran la unitat de la filla, pàg. 25 

Nous poría loar, car no les pusc atènyer ni compendre, tant son grans; per que a 
loar me cove vostres obres, pàg. 27 

Nos poría fer; per que men cove lexar, pàg. 28 
Jo no poría dir ne contar ni oir ni pensar. Per que jo, regina, me leix de loar vostra 

granea, pàg. 28 
Defall me cor e esperit a loar vostra granea; per que si a vos plagués, regina, bo 

fora que vos faéssets, pàg. 29 
Aquell sermó no fo gran utilitat a aquells qui loíen; per que jo fuy en aquell sermó 

molt trista e despagada, pàg. 30 
Sots gran en duració perseverança poder e saviea e amor e virtut veritat e glòria e 

les altres; per queus prec que vos obeescats a mos precs, pàg. 30 
No consent, ni fer nos pot per neguna manera. Per que vos cove de tot en tot, regina, 

enclinar a ma demanda, pàg. 31 
Enaxí defall granea en ço que més val, e es abundosa en ço que menys val; per que 

nom sé que men diga, pàg. 32 
Granea de bontat corporal es per la segona; per que lo sadollament de la ànima es 

granea, pàg. 33 
Les coses esperituals es per la primera. Per que per açò conec lo mercader, pàg. 34 
Bontat vestida de granea e en granea vestida de bontat. Per que en nostra Dona no 

fo anc peccat mortal, pàg. 36 
Ara persevera en mal quant es ric. Per que us clam mercè, regina, pàg. 40 
Perseverança no estaven sobre ordonada entenció; per que no era maravellà si 

havia temptacions, pàg. 42 
Pot ab son poder tot quant se pertany a bontat granea e les altres; per que nostra 

Dona no ha poder de fer neguna cosa qui sia de mal, pàg. 44 
Lo poder que nostra Dona ha en misericòrdia. Per que Oració pres acord ab sí 

metexa que pregàs, pàg. 46 
Podcts perdonar que peccador o peccadors pecar. Per que jous prec que los 

pecadors qui amen la vostra misericòrdia, pàg. 46 
Quel bé que nespercn del perdó, a sí metexs fan justicia c raó. Per que nom pens, 

regina, dix Oració, que vos me digats, pàg. 47 
No podia perseverar en amar totes vegades son marit; per que dix que en son amar 

havia frevoltat de poder. Per que pregà nostra Dona que li donàs poder com molt 
pogués amar son marit, pàg. 48 

No podia perseverar en amar totes vegades son marit; per que dix que en son amar 
havia frevoltat de poder. Per que pregà nostra Dona que li donàs poder com molt 
pogués amar son marit, pàg. 48 
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Era bo ric jove e de linatge honrat. Per que d aquí avant la dona totes vegades que li 
venia en coratge que desamàs son marit, pàg. 48 

Que nostra Dona pogués ésser més bona ni més virtuosa que es; per que en la bontat 
e en la granea e en los altres compliments qui son de nostra Dona, pàg. 49 

E vos sabets ho, regina, car totes coses sabets. Per que us clam mercè, pàg. 52 
Sabria vostra saviesa que li fan honor. Per que us pregaria, regina, si a vos plaía, 

que ls fassets fer bé, pàg. 52 
He pietat dells car van a penes eternals. Per quem parría, regina, si us plaía, que 

vos me deguéssets exoír, pàg. 53 
Vos, dona de tot bé, fer no podets. Per que cove que vos tot oltra pus que sots tota 

misericordiosa e sàvia, perdonets, pàg. 53 
Pot ésser per ella exalçada e pujada la primera entenció. Per que aquella dona en 

un temps desirava saber, pàg. 54 
Sabets que en lo mon ha gran fretura e secada damor; per que us prec per amor e 

damor, que donets amor en lo mon, pàg. 58 

E per açò es lo mon enversat; per que no es maravella si es en torbat estament, pàg. 
61 

Jo, dix Lausor, noy poría abastar; per que men cove a lexar, pàg. 63 
Nostra Dona fos verge ans del part e après del part; per que la donzella se 

maravellava, pàg. 64 
No men havets volguda exoír; per que men don gran maravella, pàg. 67 
Feu fornicació ab una folla fembra; per que aquella dona nac consciència, pàg. 74 
Tot es a nostra Dona tant gran bé sensualment que no pot major; per que nostra 

Dona nà tant de bé e tanta de benanança, pàg. 75 
Engenra lo Fill en infinitat eternitat; per que no pot ésser la essència divisible ne la 

natura, pàg. 76 
Serien un nombre meteix infinidament en unitat sens distincció. Per que la saviea no 

poria ésser, pàg. 77 
La qual cosa es impossible. Per ques cove de necessitat que en Déu haja distincció 

de persones, pàg. 77 
Entén nostra Dona en glòria en axi com es, per que la sua saviea nà repòs e 

delitança en la glòria, pàg. 77 
La glòria que nostra Dona ha per amar; per que men cove lexar, pàg. 77 
Ni ha pogut haver voler a esser parc de vos. Per que la sua paternitat e la vostra 

filiació se responen, pàg. 82 
Vos fo feta gràcia e do sobre tot mereximent; per que us pot hom appellar filla 

graciosa, pàg. 83 
Sanctificava ses paraules axí com devia ab bontat granea e les altres; per que no 

podia reebre de nostra Dona sanctetat en ses paraules, pàg. 92 
Ret ço que justicia requer ni demana; per que nostra Dona fa tots aquells peccadors 

qui son injusts tantost, pàg. 94 
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Roman justicia natural ociosa en les obres de fores; per quel prelat havia justicia en 
moltes de bones custumes, pàg. 95 

Les forces sensuals e espiritals laus demàn. Per queus prec, reyna, que no men 
digats, pàg. 96 

Venc la audàcia e demanà perdó e do a nostra Dona; per que la misericòrdia de 
nostra Dona donà e perdonà, pàg. 101 

Desirà honor e honrament de nostra Dona. Per que d aquesta cosa e de moltes, pàg. 
101 

Sens entenció doffici de rey. Per que lo rey airà son peccat e pres penitencia del 
peccat, pàg. 107 

Seria feta injuria a la corona mantell flor e anell que vostra ymage significa. Per 
que a mi me cove vos pregar, pàg. 110 

Aquella esgleya volría, si a vos plaía, que fos en molts hòmens e en moltes de terres; 
per quem parría bo, pàg. 111 

Sapiats que en som fort trista e despagada; per que n estic en plor e en tristicia e 
dolor. Per que vos clam mercè, reyna, que la vostra beutat, pàg. 111 

Sapiats que en som fort trista e despagada; per que n estic en plor e en tristicia e 
dolor. Per que vos clam mercè, reyna, que la vostra beutat, pàg. 111 

Son en los hòmens e en les fembres e corporalment e esperital. Per queus clam 
mercè, pàg. 112 

Que a ell pregar anàs ab vanitat e ab amar la vana glòria d aquest mon. Per que 
adoncs la bona dona, segons, pàg. 113 

No fo fet hom en lo Fill Déu per engenrar home; per que covenc que fos engenrat 
per Déu, pàg. 114 

Ab corrupció no pogra csser Déu; per que nostra Dona covenc ésser verge ans del 
part e après del part, pàg. 114 

Que ella estant verge no hauria fill; per que, si per una manera era semblant a 
nostra Dona, pàg. 116 

Faria a honrar e amar en lo mon; per que si jo podia trobar negún juglar qui 
volgués ésser juglar, pàg. 123 

Ma demanda no hauria gran valor; per que no seria digna que fos exoida, pàg. 123 
Quaix res no val. Per quen som molt trista irada e despagada, pàg. 124 
Les altres sciencies qui tant no valen; per queus pregaria, reyna, que vos hi 

prenguéssets consell, pàg. 125 
Lurs obres ho demostren. Per que us clam mercè, pàg. 126 
Fo malalt a la mort; per que la reyna hac gran paor que son fill morís daquella 

malaltia, pàg. 129 
Es obligada e sotsmesa a voler tot quant vulla vostra volentat. Per que jous prec, 

reyna, pàg. 130 
La baxea del peccat iria e vendria vostra humilitat. Per quem parría bo, reyna, que 

vos de tot en tot destruíssets peccat, pàg. 131 
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El burgès dixli de no; per que lo cavaller qui era hom ergullós fo molt despagat, pàg. 
132 

Voliets que jous aportàs no la podets haver, ans es perduda; per quen som molt 
trista e despagada, pàg. 135 

Vostra som e en quant mon poder som escusada; per quem conort quant a la 
senyoria que vos en mi havets, pàg. 135 

Farien florir fullar e granar pública utilitat per tot lo mon; per que sestendría la 
honor el servey de vostre senyoratge, pàg. 137 

Era molt mala e contraria en custumes de la primera; per que la dona e la serventa 
havien tots jorns treballs, pàg. 138 

Per que la dona com hac considerades aquestes cosas gità la serventa de son alberc, 
pàg. 139 

E encara, que es mare de Déu home; per que es pus honrada que per sa bontat 
granea, pàg. 139 

Tan gran honrament que no pot major; per que son fill home e los àngels, pàg. 139 
Que hom vos faça reverencia e honor de tot son poder. Per que, reyna, dix Oració, 

cove que jous faça tota la major reverencia, pàg. 143 
La fè de nostra Dona se responen en bontat granea virtut e santetat; per que no 

poría hom dir la gran fè que nostra Dona hac aquell dia com fo annunciada, pàg. 148 
Bé sabets vos que ells no son en fè; per que lum de fè no poden haver, pàg. 152 
La dcsamen e car volríen que vera no fos. Per queus prec, reyna, pàg. 152 
A penes es negún qui de lur salvació sentremeta; per quen som, reyna, fort trista e 

despagada, pàg. 153 
Si I lenguatge sabien e si era qui ls trametés. Per queus clam mercè, regina, que vos 

aquests.ij. tresors me donets, pàg. 153 
Deya que la secta dels sarrains era multiplicada per espasa e per força d armes; per 

que ell se maravellava molt de lapostoli e dels reys cristians, pàg. 154 
Defallen de entenció; per que la fè nos pot araygar en entenció, pàg. 155 
Son membrar entendre e amar e enduu lo a confessió e satisfacció, per que vè lo 

perdó e lo do de la corona, pàg. 156 
Membra e entén e ama nostra Dona. Per que segons açò, dix Lausor, a nostra Dona 

negün peccador no pot escapar, pàg. 156 
Han confiança a lurs necessitats; per que per raó daçò moltes vegades es volentat de 

Déu, pàg. 157 
Volràs venjar del dan que vos li havets donat; per que nom par segura cosa que vos 

retats lo castell al cavaller, pàg. 158 
Sots en abundància dalegrança glòria e seguretat; per que a ells se cove daver 

esperança, pàg. 160 
No havets poder que puscats fer tort ni falliment, per que a dret e raó vos cove estar, 

pàg. 161 
Per que us cove perdonar a aquells tots qui han dret en vostra esperança, pàg. 161 
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Cove que natura faça ésser la obra de cascú; per que par, reyna, que vos dejats 
donar ço que havets, pàg. 161 

No conec los bens que per esperança li eren venguts; per que esperança se parti es 
lunyà del rey, pàg. 163 

Daquí avant nou podia soferir; per que ella li deya que pus que dell se fos partida, 
pàg. 163 

Dedins nostra Dona, enaxí es defores; per ques segueix en nostra Dona amesurat 
atalentament e pagament de totes coses. Per que adoncs quant nostra Dona era en lo 
mon e era pobre e pobrement infanta son fill, pàg. 165 

Dedins nostra Dona, enaxí es defores; per ques segueix en nostra Dona amesurat 
atalentament e pagament de totes coses. Per que adoncs quant nostra Dona era en lo 
mon e era pobre e pobrement infanta son fill, pàg. 165 

Encara volrien haver més si haver ho podien; per que jo, rcyna, Déus ho sab, car jo 
no sé de què us prec, pàg. 167 

Dedins lànima defall continencia. Per quem do, reyna, gran maravella del vostre fill, 
pàg. 168 

No vencia aquella temptació ab temprança; per que la dona se maravellà molt fort, 
pàg. 170 

Que respona a la paciència de son fill. Per que, dix Lausor, no poría dir, pàg. 174 
Cogitar la gran paciència de nostra Dona; per que mcn cove lexar de sa paciència a 

loar, pàg. 174 
Negún hom aconortar no la podia. Per que es qüestió si la dona perdé més en perdre 

son fill, pàg. 175 
A penes es paciència en negún home; per queus clam mercè, reyna, pàg. 177 
Granca de bontat poder perseverança e les altres. Per que us clam mercè, reyna, 

que d aquella font de paciència, pàg. 178 
Nos sab ques fa ni ques diu; per que faria a ligar e a pendre, pàg. 179 
E dirà ço ques volrà. Per que per aquesta entenció e per moltes daltres, pàg. 180 
Va pendre l infant e davant la dona lo degollà; per que la dona quant viu son fill 

pendre e ociure hac molt gran pietat de son fill, pàg. 184 
La entenia més la amava. Per que la dona, per entenció que molt la pogués amar, la 

membrava, pàg. 184 
Emperò no plorava; per que la dona conec que no havia gran pietat, pàg. 184 
Totes vegades es de grans coses e de nobles, per que la consolació cove ésser gran, 

pàg. 189 
La volentat del hom just; per quel voler del home just se consola, pàg. 189 
Donen al peccador gran benanança. Per que la consolació que nostra Dona ha e 

dona als justs e als peccadors qui en nostra Dona han esperança, pàg. 190 
Car molt l amava; per que la bona dona pregava tant com podia nostra Dona que la 

consolàs, pàg. 191 
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Menyspreaven sos parents e unes gents e altres; per que lo mercader pregà nostra 
Dona per entenció quel consolàs, pàg. 191 

Dixli vilaníes e paraules ergulloses; per que adoncs lo bon home fo aconsolat, pàg. 
192 

Dels greuges que m son donats; per que us clam mercè, reyna, pàg. 192 
Força li donà fermetat de coratge, per que estava forts en sa ànima, pàg. 195 
Benanança que no faya d abans com no era en mala fama; per que adoncs se senti 

molt consolada, pàg. 195 
Que amàs riqueses de virtuts. Per que nostra Dona hac pobretat en son vestir, pàg. 

196 
La honor que a nostra Dona se convenien. Per que la sua pobretat no es qui la 

pogués comparar ni dir, pàg. 197 
Membrar entendre e amar les riqueses de virtuts. Per que nostra Dona no amava 

riqueses temporals, pàg. 198 
Guardar ni sostentar ab riqueses temporals. Per que ell de tot en tot renuncià a la 

elecció, pàg. 199 

ordena la riquesa temporal. Per que us clam mercè, reyna, pàg. 200 
Era home ric de virtuts e de bones custumes. Per que lom pobre se maravella, pàg. 

202 
Les altres circumstancies qui a la almoyna se covenen. Per que es tot hom e tota 

fembra, dix Lausor, benahuyrat, pàg. 203 
Qui ab pobretat ha concordança segons la diffinició; per que no son dignes que 

almoyna lur sia feta, pàg. 204 
No poría abastar a fer tan gran almoyna; per que proposà que daqui avant no faés 

tan gran almoyna, pàg. 205 
Car son pobres de virtuts no fan almoyna. Per queus clam mercè, gloriosa, pàg. 205 
Que Déus faés de ella a sa volentat en axí com a serventa sua; per que nostra Dona 

nos retcnc gens de senyoria, pàg. 209 
No poría dir la obediència de nostra Dona, dix Lausor; per que men cove a lexar, 

pàg. 211 

E açò vos, amorosa, no ho devets sofcrir; per queus clam mercè que d aquí avant 
nou sostingats, pàg. 213 

Sotsmès lexets enaxí anar a sa guisa. Per queus prec, gloriosa, que vos reglets e 
ordenets la volentat dels hòmens , pàg. 214 

Negún home qui ama més sí meteix que Déu no es en estament dc salvació. Per que 
podets bé saber que dels hòmens qui son en lo mon e encara de les fembres, pàg. 214 

Molts ne van a diables; per que faríets bé, reyna, si trametíets hòmens qui anassen 
preycan, pàg. 215 

Pus que l om està en peccat mortal; per que aquella bontat natural e tots los altres 
començaments naturals de que es ajustat e compost, son ligats, pàg. 217 
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Enaxí ha bontat natural e accidental; per que la natural bontat de nostra Dona e la 
accidental, pàg. 217 

Açò meteix de granea perseverança. Per que per esta manera nostra Dona ajuda al 
peccador qui es pres e encarcerat en peccat, pàg. 217 

Que vulla membrar entendre e amar nostra Dona. Per que la ajuda que nostra Dona 
fa als peccadors es tan gran, pàg. 217 

Qui venç lur macstría; per que no li cal haver paor a home dels demonis, pàg. 218 

Mas què val que no han ajudadors? Per queus prec, reyna, que vos los ajudets, pàg. 
219 

Es lum dels lums e resplendor de les resplendors. Per que nostra Dona fo axí 
il·luminada de resplendor, pàg. 222 

Sanctifica les semblances d aquelles coses qui son en nostra Dona. Per que pot hom 
dir que nostra Dona es lum claredat, pàg. 224 

Ama mes ço que poc val que ço qui es bo e noble. Per queus clam mercè, piadosa, 
que vos, pàg. 225 

Qui a aquells ho diga ni ells no oen parlar, per que no ho poden membrar ne 
entendre, pàg. 226 

Nous poden voler ni amar. Per que us clam mercè, gloriosa, que vos siats lum, pàg. 
226 

Son nit de tenebres e de peccats; per que, reyna, vos qui sots pus prop al vostre fill 
que als peccadors, donats lum, pàg. 226 

 
Per què interrogatiu directe  

¿Per que sots tan magra, tan descolorida?, pàg. 5 
Per que no sou ajudant a tots hòmens e en tots temps?, pàg. 40 
Per que no la faés encontinent perseverar tro a la fi de sos dies?, pàg. 40 
Per que exoíts enans de virtut específica que pública?, pàg. 67 

E, doncs, per que no fets atretal per utilitat pública?, pàg. 68 
Per que no li faés do de gràcia de vera entenció ?, pàg. 85 
Per que no fets moure tots los peccadors a amar e honrar vos meteixa e vostre fill?, 

pàg. 85 
Per quet desesperes de la misericòrdia de nostra Dona?, pàg. 101 
Per que nous humiliarets a ésser marc de peccadors?, pàg. 131 
Per que no manats als bons àngels que vagen en lo mon fer fer bones obres?, pàg. 

137 
E per que no manats als mals àngels que no facen mal?, pàg. 137 
Per que son fetes tantes ymages belles tantes esgleyes tants sermons com per nostra 

Dona?, pàg. 140 
Per que los crestians sofferen que la Sancta Terra sia tant aontada?, pàg. 144 
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Per que li es dat?, pàg. 153 

E sabets per que?, pàg. 169 
Per que riurem ni de re goig ni plaer haurem?, pàg. 194 
Per que no ajudats a aquells qui tracten vostra honor e honrament de vostre fill?, 

pàg. 220 

Per que de tu no naix gran amor, ab la qual de tot ton poder ams Déu home nat de 
nostra Dona?, pàg. 243 

 

Per què interrogatiu indirecte 
Lausor e Oració li demanaven per que plorava ni per que tan estranyes paraules 

deya, pàg. 8 

Lausor e Oració li demanaven per que plorava ni per que tan estranyes paraules 
deya, pàg. 8 

Aquell li demanà per que plorava ni planyia tant fortment, pàg. 18 
Consirà de que ni per que volia pregar nostra Dona, pàg. 38 

Per queus clam mercè que vos façats als hòmens e a les fembres com que sia que 
amen més Déu que sí meteixs, pàg. 214 

Per què causal 
La donzella tenc son camí e fo molt maravellada per que la serpent havia morta la 

dona, pàg. 72 

Cove que algun encamerament hi sia per que no fa bé, pàg. 89 

Que us iria àls dient de la beutat de nostra Dona, dix Lausor, mas que·n ha aytanta 
esperitalment e corporal com anc Déus ni hage poguda metre? Per que n’à més mil 
milia tants que jo dir no poría, pàg. 109 

Jesu Christ, pujà pus alt en glòria que ells: maravella es per que tots los hòmens no 
fan pujar lur esperança a la Mare de Déu, pàg. 249 

 

Per què final 
Lús per que la cambra es feta, pàg. 60 

 

Tot seguit deixem constància de les ocurrències presents al LIBRE DE BENEDICTA 
TU IN MULIERIBUS: 

 
Per a 

Fo predestinat per la saviesa del Fill de Déu que la massa d on devallaría la tua 
natural individuació fos sanctificada e purificada, e lo loc maternal en lo qual lo teu 
cors fo organisat, fos purificat pera tu tant solament per tal 4 quel teu concebiment 
fos natural e miraculós, pàg. 296 
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Lo Fill de Déu fill teu qui es eternal, ans que tu fosses engenrada ni concebuda,tu 
ésser purificada e sanctificada e sens peccat original concebuda e nada, per ésser 
vaxell maternal singular pera sí meteix tan solament, enaxí excellent com ho requir 
la sua sobirana bondat vertut e santedat, pàg. 296 

4. E, pera tu solament per tant. 

 
Per causal 

Que sen sia exalçada il·luminada e fortificada; car per saber e entendre no s en pert 
hàbit de fè, pàg. 309 

E axí per entendre e saber nos pert fè, pàg. 309 

 

Per final 
Entrà en lo camp daquest mon per batallar per nos baronilmen, pàg. 309 
Eren venguts tan jocosament e tant alegrament per adorar lo meu fill Jesús, pàg. 316 

Encontinent avallí als inferns purgatius per traure les ànimes dels primers pares e 
dels sants pares, pàg. 328 

No poc més avallar com feu quant avallà als inferns purgatius per desliurar les 
ànimes dels justs de les tenebres, pàg. 332 

Jo altra vegada vindré per jutjar lo mon, pàg. 333 
Pus que tu has treballat per honrar la mia glòria, pàg. 352 
Per fer honrament al meu traspassament los havia lo meu fill fets venir prestament, 

pàg. 353 

 

Per destinació 
La una no es semblant a l altra en figura ni en fi, ço es intenció car la primera es 

sens ances e es feta per tenir coses precioses al servey del rey, e l altra es ab ances e es 
feta per cuynar o aprivadejar, tot en axí e molt mills sens tota comparació poc saber e 
axí seguixse, pàg. 296 

La una no es semblant a l altra en figura ni en fi, ço es intenció car la primera es 
sens ances e es feta per tenir coses precioses al servey del rey, e l altra es ab ances e es 
feta per cuynar o aprivadejar, tot en axí e molt mills sens tota comparació poc saber e 
axí seguixse, pàg. 296 

Sens peccat original concebuda e nada, per esser vaxell maternal singular, pàg. 296 
Canta la Esgleya de Déu que tu fuist electa per ésser mare del Fill de Déu eternal, 

pàg. 299 
Alegrar se com laguí concebut en mon ventre e en ma ànima per membrar e entendre 

e amar, pàg. 304 
Aquest meteix baró, fundà e edificà tu per ésser ciutat sua com elegí tu per ésser 

verge e mare sua, pàg. 310 
En la creu on pres mort e passió per salvar lom, pàg. 314 
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Veya maravelloses e oía ques feyen per servir e honrar lo meu fill Jesús, pàg. 317 

E axí meteix per ço que per odorar lo meu fill passió major hagués, pàg. 321 
Devallava cantant gloriosament lo pujament del Fill de Déu fill meu, e per 

acompanyar e rebre lo meu fill Jesús hi era avallada, pàg. 334 

E no saps tu que hom es creat més per entendre e amar les obres del Fill de Déu teu, 
que per creure, pàg. 338 

E no saps tu que hom es creat més per entendre e amar les obres del Fill de Déu teu, 
que per creure, pàg. 338 

Com la major força de l’enteniment estiga per creure e per entendre en aquesta vida, 
que per creure tant solament, pàg. 338 

Com la major força de l’enteniment estiga per creure e per entendre en aquesta vida, 
que per creure tant solament, pàg. 338 

Les forces del meu enteniment per creure e entendre, pàg. 338 
Totes forces de la mia pensa per membrar e per cogitarles, pàg. 338 
Totes forces de la mia pensa per membrar e per cogitarles, pàg. 338 
Home es creat simplement [,,] per amar entendre membrar servir e honrar e obeir 

ton fill Jesús, pàg. 339 
Qual jo no fora disposta a concebre lo Fill de l’altíssim e per ésser mon fill, pàg. 340 
No segons la forma damunt dita primera, mas per consolar-me de la dita absència 

corporal del meu fill Jesús, pàg. 340 
No temeren mort corporal soferir per fer testimoni al mon del meu fill Jesús, pàg. 

341 
Concebí lo Fill de Déu eternal e infinit per ésser mon fill!, pàg. 344 
Segons que era ordenat en la ley per ésser obedient an aquella donant-li terme e fi, 

pàg. 345 
Es estat obedient entro a la mort al seu Pare celestial observant la ley e per complir 

aquella venc en aquest mon, pàg. 350 
Jo sentia en la mia ànima contemplant per membrar entendre e amar tots los 

esperits angelicals, pàg. 355 
Totes les potencies de la mia ànima hi contemplaven per membrar entendre e amar 

la damunt dita unió, pàg. 356 
La damunt dita divinal generació e processió del Pare e del Fill e del Sant Esperit 

per membrar entendre e amar dins la mia ànima, pàg. 358 
No ets ara en loc quen pugues recbre per oir, pàg. 359 

 

Ço per què 
Los havia demostrat e significat ço per que ells eren venguts, pàg. 316 
Com tot sia complit per mi ço per que ell mavía tramès, pàg. 333 

 



 Ramon Llull, Libre de Sancta Maria, Hores de Sancta María, Libre de Benedicta tu in Mulieribus 
 

366 

Perquè A.N. 
La raó e la intenció per que fo ordonat, pàg. 313 
La raó per que fo ordenat, pàg. 313 
La raó per que foren tres los reys, pàg. 313 

Encara vet altra declaració per que foren tres reys e no més ni menys, pàg. 314 
La raó per que cascú del tres Reys d orient portaren tres coses, pàg. 314 
La fi principal per que era creat, pàg. 326 
La fi per que era creada, pàg. 326 
Encara ab major de la mia resurrecció, car morta es la mort per que jo só estat mort 

e null temps may ja no morré, pàg. 327 

E la raó, fill, per que no es a tu lo pujament del meu fill ymaginable, pàg. 331 
Aquesta es la raó per que jo havia mester aquesta gràcia, pàg. 340 

E la segona raó per que lo Sant Esperit venc en lengues de foc o semblança, sí es 
aquesta, pàg. 341 

 

Perquè A.O. 
Bé apar que tu ames singular puritat que causa e occasió es a altre de vertut e de 

sanctedat; per ques demostra que no fuist concebuda en peccat original, pàg. 298 
No es quil te pogués declarar; per que men cove a lexar, e tu en açò que ten he dit 

sapics hi contemplar, pàg. 317 
La gran dolor que sentia, làgrimes tant ullents, per que tot lo meu cor trist 

inflamaven de dolor, pàg 320 
 
Perquè interrogatiu directe 

Per que ho vols saber?, pàg. 307 
Per queu demanes a mi?, pàg. 313 

E axí meteix saps per que foren guiats los tres Reys per la estela novella e estranya a 
les altres en son moviment?, pàg. 314 

Abans vull quem digues, per que ho vols axí tot saber?, pàg. 338 
No vulles saber per que ni per que no?, pàg. 338 

 No vulles saber per que ni per que no?, pàg. 338 

 
Perquè interrogatiu indirecte 

Emperò sapies per que los mesquins descreents no u poden entendre, pàg. 302 

E per que tres e no més ni menys, e per que lin offeriren cascún tres coses e no més 
ni menys, e per que foren guiats per l estela novella, pàg. 313 
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E per que tres e no més ni menys, e per que lin offeriren cascún tres coses e no més 
ni menys, e per que foren guiats per l estela novella, pàg. 313 

E per que tres e no més ni menys, e per que lin offeriren cascún tres coses e no més 
ni menys, e per que foren guiats per l estela novella, pàg. 313 

E com me demanes per que lo Sant Esperit fo tramès en semblança de foc, jo to diré, 
pàg. 340 

 

Perquè causal 
Sapies que nom basta vertut a declarar ni manifestar lo compliment gloriós e lo 

sobirà sentiment e acabat que jo, verge, de la damunt dita divinal generació e processió 
del Pare e del Fill e del Sant Esperit per membrar entendre e amar dins la mia ànima, 
perque men convé a lexar, pàg. 358 



 Ramon Llull, Libre de Sancta Maria, Hores de Sancta María, Libre de Benedicta tu in Mulieribus 
 

368  Ramon Llull, Libre de Sancta Maria, Hores de Sancta María, Libre de Benedicta tu in Mulieribus 
 

368 

 



 Joan S. Beltran i Cavaller 369

1290, Art Amativa ♠ Arbre de Filosofia, desiderat, escrits a Montpellcr 
l’any M.CC.XC, transcripció directa amb sis figures policromes, proemi i 
variants per Moss. Salvador Galmés, Palma de Mallorca, 1933. Patrons: 

Diputació Provincial de Balears, Institut d’Estudis Catalans de Barcelona. 
 

ART AMATIVA pàgs. 1-398  
ARBRE DE FILOSOFIA DESIDERAT pàgs. 399-507  
   

Ocurrències valorades en aquest text: 
per a  1 per a que 0 per + S.N. + a + inf 2  

per + inf. causal 22 per + inf. final 3 per + inf. de dest. 32  

per tal com 0 per ço com  2 per ço car 110 per tal car 1

per ço 319 per raó de 170 per qui 2 ço per que relatiu 27

per què relatiu A. nom. 35 per què relatiu A. orac. 40 per què interrog. dir. 122 per què interrog. indir. 85

perquè causal 12 perquè final 0 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 131

Per tal que 50 per ço que  429 per tant 0  

per tostemps 0 per null temps 0 Si per aventura 2 per altres valors 883

 

Per a 
DÉUS molt gloriós, font e naxença de tota vera amor, en la vertut gràcia et 

benedicció comens esta  de be amar, per a tu, Seynor, amar e conèxer per lo teu poble, 
que vius e regnes amable de ben infinidament eternal, pàg. 3  

 

Per + SN + a + infinitiu 
tot ho hay sostengut per ell a amar loar servir e honrar, pàg. 332 
Més lamarets en l altra e més serets per ell amat e exalçat per ell a amar, pàg. 340 

 

Per + infinitiu causal 
Es volentat diffinida per proprietat essencial, axí com per voler; car a neguna altra 

cosa no es propri voler, pàg. 34 

D on, per rahó d açò la volentat, per son gran desijar, moch l enteniment a entendre 
Déu, pàg. 63 

Volentat e concordança reposaven en glòria, en la qual turmentaven l amic per 
amar, pàg. 208 

No pogrcn reposar volentat e concordança en la fi damor, tro que feren aytant 
languir lamat per ésser amat, com lamic per ésser amic, pàg. 210 

No pogrcn reposar volentat e concordança en la fi damor, tro que feren aytant 
languir lamat per ésser amat, com lamic per ésser amic, pàg. 210 

Naix de vertut vertuós amar e ix en amor con cordança damant e amat, per ço que l 
amant e lamat jaguen en vertut malauts per amar, pàg. 215 
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Vertut e fi vcngren a majoritat d amor, e pre garenla quels donàs la majoritat de son 
amar ab que sa nassen lamic, que jau malaut per sobre amar, pàg. 217 

La fin damor comprà contrariar de contrarietat per consirar, e donàl per servidor al 
mejan damor, pàg. 231 

Amic, quit sostenen amar, com sies tan treballat turmentat e menyspreat per amar?, 
pàg. 258 

Demanaren amors al amic quals eren los treballs que sostenia en amar, pàg. 286 

Amic, dix amor: pots tant devallar per desamar, com pujar per amar?, pàg. 297 
Amic, dix amor: pots tant devallar per desamar, com pujar per amar?, pàg. 297 
Hòmens ociosos demanaren al amat sis porien salvar per poc amar. pàg. 300 
E enaxí segueixse que en mi amar sia per amar ésser finit en bonea granea e cetera, 

e que desamar hi sia per desamar ésser infinit en bondat granea eternitat. pàg. 307 
Se cuyda granea que yo no ame, en mon amat, aytant la sua eternitat per eternar, 

com leternar per la eternitat?, pàg. 311 
Car aytan bona cosa es que eternitat sia per eternar, com per ésser açò que es, pàg. 

311 
Car aytan bona cosa es que eternitat sia per eternar, com per ésser açò que es, pàg. 

311 
La primera condició de granea e de eternitat, eternitat es tant amabla per obrar com 

per estar, pàg. 313 

La primera condició de granea e de eternitat, eternitat es tant amabla per obrar com 
per estar, pàg. 313 

 

Per+inf. final  
Son posades regles en esta art per reglar lurs començaments e lurs diffinicions, 

condicions e per solre les qüestions, pàg. 9 
Déus ha creat tot quant es per ésser membrat e amat e conegut, pàg. 31 

 

Per+inf. de dest. 
per tal que amancia mils puscam tractar e artificiar, e per sciencia conèxer; car on 

més conèxer la porem, en major disposició la porem metre a ésser amada, pàg. 4 
Que hom sapia encercar e fer e solre qüestions, e per atrobar amor e veritat dels 

començaments, pàg. 10 

Diffinició dels sens corporals, segons proprietat essencial, es axí com lo vis, qui es 
diffinit per veser, pàg. 33 

En axí es Déus per entendre e amar sa deitat unitat bonea granea, pàg. 35 
Es concebut pensament racionat per amar asemblat e ajustat de semblances de les 

coses reals, pàg. 40 
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Fahia eternitat durar en l’amic  los treballs els languiments que l’amic sosté per 
amar, e poder fasia l’amic  apoderar a amar son amat, pàg. 180 

Començà l’amat  son amic en majoritat d’amor, e donà-li sa volentat per amar, pàg. 
188 

QUESTIÓ. Granea demandà a amor si amava tant eternitat per obrar com per estar, 
pàg. 249 

Demanà amor a granea si sabia que·l  poder de son amat fos aytant açò que es per 
obrar com per estar, pàg. 250 

Amic, dix amor: és intrat en granea e en veritat per veser ton amat?, pàg. 254 

Demanà l’amic  a son amat si duració poder e amor lí fasien tració per ço cor a 
falsos amadors lo lexaven turmentar per honrar ses valors, pàg. 258 

Dones d amor encercaven l’amic, e demanaren a veritat on languia per amar, pàg. 
290 

Ella no li havia feyta la demanda per neguna mala entenció, mas per excitar-lo a fer 
tot aquell, pàg. 321 

On, com açò sia enaxí, covénsi que yo vos ami, amat, aytant per unir com per unitat, 
pàg. 347 

On, per encercar la major obra de egualtat entre amic e amar, cove que aquell 
encercament sia feyt, pàg. 360 

Bondat es aytant per obrar com per estar, pàg. 361 
En molts perills de mort me metets per honrar saber e amar mon amat, pàg. 363 
Se son en mi egualats saber e amar per atènyer egualment mon amat, pàg. 364 

ço que feyt havien en posaria en arts, per ço que les gents haguessen manera de 
viure per entendre, pàg. 378 

Axí com home qui <es> per menbrar conèxer e amar Déu, pàg. 428 

Es coutel per talar, son dens per manjar, son uls per veser, pàg. 428 

Es ymagenació per conservar les species que l enteniment trau de les cozes 
sencibles, pàg. 428 

 

Ço (acò) per que relatiu 
E encara cove que granea sia ço per que bonea e les altres, cove csser grans sots 

raó, pàg. 92 

GRANEA es açò per que bonea eternitat o duració, e les altres, son grans, e granea 
comprèn totes les extremitats dels éssers, pàg. 92 

PODER es açò per que bonea granea duració, e les altres, poden estar e obrar, pàg. 
97 

Es, donques, amor semblança de poder en quant es açò per que bonea, e les altres, 
poden esser en amar, pàg. 98 

Açò per que es amor desirosa, es car bonea granea, e les altres, son coses desirables 
en amar, pàg. 104 
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DIFFERENCIA es açò per que bondat granea, e les altres, son rahons inconfuses, pàg. 
116 

Açò per que menoritat damor es deffectiva en amar, es car hom pot traure més de 
semblança, pàg. 149 

Si no fos vera cosa ço per que lamic pot més amar la granea de la bondat de son 
amat (variant de manuscrit), pàg. 155 

Si no fos ver en lamat açò per que lamic sent major vertut en amar, fóra lamat 
amable ab vicis e ab fal setat e ab menoritat damar, pàg. 213 

Amor demanà a veritat si era ver ço per que bon dat e granea son més desirables, 
pàg. 238 

Demanà vertut a veritat si era en son amat ço per ques sentia major en amar, pàg. 
284 

Granea es açò per que bondat eternitat o duració, e les altres, son grans, e granea 
comprèn totes les cstremitats dels éssers, pàg. 310 

Pot abastar a començar amar; car en açò que eternitat es açò per que duren bondat 
granea poder, e les altres, es lo durar, pàg. 314 

Poder es açò per que bondat granea duració, e les altres, poden estar e obrar, pàg. 
316 

Amor pot estar e obrar; e enaxí com amor qui es açò per que poder ha semblança d 
amar, car los uns començaments donen als altres lurs semblances, pàg. 316 

 Aquesta obra se pot fer per raó de poder, qui es açò per que bondat por estar açò 
que es e pot obrar be, pàg. 333 

Es gran be e pus que poder es açò per que veritat pot estar e obrar, pàg. 333 

Qui es açò per que veritat es gran en estar e en obrar, pàg. 333 

Differencia es açò per que bondat granea, pàg. 341 

Antecedent es açò per que es altra cosa (variant de manuscrit), pàg. 390 

Axí com granea es ço per que bonea es gran, pàg. 392 

Essència es ço per que ésser es, pàg. 393 

Finitat es ço per que la cosa es termenada, pàg. 393 

Inconfusió es ço per que stan coses apparents diverses, pàg. 394 

L altra potencia es ço per que açò que no es, pàg. 395 

Proprietat es ço per que la cosa es diffinida e coneguda, pàg. 396 

Relació es açò per que una cosa demostra altra de necessitat, pàg. 396 

Rahó se entén en dos maneres: la una es açò per que hom es home, pàg. 396 

Suposició es ço per que hom supposa coses ésser o no ésser sens neguna provació, 
pàg. 397 

 

Per què relatiu A.N. 
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La entenció per que nos esta amancia posam en vulgar, es, pàg. 7 

La intenció per que nos posam figures en esta art, es, pàg. 9 

D on, la rahó per que havem preses tan alts començaments e tan manifests, està en 
açò, pàg. 12 

La intenció per que aquesta figura es posada en aquesta amancia es, pàg. 18 

La intenció per que los cercles son movables es, pàg. 21 
La final entenció per que les coses creades son esdevengudes, pàg. 31 

La rahó per que està en açò, pàg. 46 
Cove considerar la manera per que pot ésser ligada la volentat, pàg. 66 

La rahó per que no han compliment la volentat e lenteniment, pàg. 68 
Aquesta es la fi principal per que home es creat, pàg. 69 
Com sia açò que la fi per que hom es creat, pàg. 83 

En considerar home la final entenció per que es creat, ni per que es ço que es, pàg. 
85 

En considerar home la final entenció per que es creat, ni per que es ço que es, pàg. 
85 

Ligar sa volentat a la fi per que es creat, pàg. 85 

Car l ésser de cascú de sos començaments ha natural estinct a aquella fi per que es 
creat, pàg. 85 

E açò es com es demandat de la entenció o de la fi per que la cosa es, pàg. 237 
Saber volia amor la raó per que bondat e granea son pus nobles començaments, pàg. 

239 
Aquelles coses per que ell més se podia acostar a vertuts es podia lunyar de vicis, 

pàg. 249 
Differencia, dix concordança: ha en vos vertut per que mon concordar fos de vertut e 

d amar?, pàg. 285 
No seriets vos rahó per que eternitat fos gran en obrar, pàg. 310 
Poder es raó per que amor pot estar e obrar, pàg. 316 
Consir la fi per que lam ha donada, pàg. 358 

Usa de la fi per que es e dona consciència, pàg. 359 
La vera raó per que vostre amat es amable, pàg. 375 
No esperassets la fi per que som, mas que vos, sobre nostres forses, pàg. 380 
Les gents que poc preats la fi per que havets creat lo mon, pàg. 385 
Antecedent es aquella cosa per que es altra, pàg. 390 
Homanitat es essència per que hom es, pàg. 393 

Existència es proprietat e natura per que la cosa sta, pàg. 393 
Seguir la entenció per que Déus la creat e donat ésser, pàg. 414 
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La entenció per que aquesta regla es en esta sciencia, pàg. 425 
Coneix hom quals son les natures per que les unes cozes son de les altres e de sí 

mateixes, pàg. 427 
Ques seguesca la fi per que es, pàg. 428 

La entenció per que aquesta regla posada avem, pàg. 430 
Aquela fi per que es creada, pàg. 449 
Contra la fi per que son creats, pàg. 462 

 

Per què relatiu A.O. 
Sia més desirada e tractada que utilitat propria; per que compilam esta Art amatiya, 

pàg. 4 

Aquesta figura es circular, e son per letres dis crits e affigurats los començaments 
damunt dits, per que lo hom pusca usar en esta art de la terça e de la quarta figura, 
sens la qual descripció hom usar no poria, pàg. 12 

Lamor del amic desira que totes aquelles coses sien en son amat, per que la granea e 
la eternitat e la volentat del amat son més inalterables, pàg. 169 

Pus que som totes eguals per essència e natura en lamat: per que yo amor, dic a vos, 
granea, que molt me fets maravellar, pàg. 311 

Quant se diu de ella e de la diffinició de granea e de mi, seria fals; per que yo 
responc a granea e a vos, pàg. 312 

Totes quantes coses son en vostre amat e en mon entès; per queus dic que raó havets 
que de granea vos complangats, pàg. 313 

Que amor es al poder subject com pusca en amor e en amar: per que respon a vostra 
demanda, e dic, pàg. 317 

Sís seria la sua saviesa en saber; per que yo us responc per lamic e us dic que, pàg. 
325 

Retenent cascun elament sa propria semblança e la semblança del altre. Per que yo 
vertut he naximent de lur bondat granea, pàg. 329 

Covenria que lamar hagués deffalliment. Per que yo vertut no poria nàxer, pàg. 330 
Pus que a veritat fos mal, sís seria a totes les altres: per que en glòria no poria 

veritat haver repòs, pàg. 337 
Privació de raó e de realitat de veritat e de glòria e de totes nosaltres; per que mon 

amar me seria pena e mon desamar repòs, pàg. 337 
Ben podets dir que havets alta e excellent consideració e contemplació. Per que 

vostre amat vos ha feta la qüestió a excitarvos, pàg. 343 
Lo podets lunyar de contrarietat en vos que en neguna altra cosa, donques, per que 

noi acostats a vos e noi metets, pàg. 350 
La qual cosa es impossible. Per que vos respondi, granea e volentat, que yo amat, 

segons la condició que es vera, pàg. 351 



 Joan S. Beltran i Cavaller 375

Mas la fi del amar del amic qui va, està en potencia e en hàbite e va a son actu 
damar; per que aquell qui es en lo mig e va a la fi, pàg. 352 

Més intensament pot egualar bondat granea, e les altres, en son amar; per que d açò 
non cal procehir en més paraules, pàg. 354 

Enaxí no seria començat en granea; per que no poria ésser gran ni amorós vostre 
amar, pàg. 357 

Enaxí que .j. romanga la bondat del amic e del amat; per que en aquella bondat no 
pot ésser majoritat ni menoritat, pàg. 362 

Pus que mon amat es egualment scible e amable; per que yo, amor, he mès mon 
amat en egualtat de mon saber e de mon amar, pàg. 363 

Pus fortment en mi vostres obres egualats, més me turmentats; per que yo·m 
maravell de vos per que·m fets aytal demanda, pàg. 363 

Pus fortment en mi vostres obres egualats, més me turmentats; per que yo·m 
maravell de vos per que·m fets aytal demanda, pàg. 363 

Podets vos mateix amar e podets ésser amat per vos mateix, per que no havets en 
vostre amar concordar sens differenciejar, pàg.  

Enaxí reb lamic influencia e semblances de son amat; per que lamic, si son amat li 
toll res que li haja donat, nos deu tornar, pàg. 373 

Com amats vostre amat més que vos mateix: per que adonques tot vos es bell dolç e 
plasent, pàg. 376 

Enaxí les jents han saviesa artificialment e no han mi segons art: per que si les jents 
entenen més l amat, pàg. 377 

La viltat daqucst mon e de tots sos amadors. Per que yo me clam de vos, amor, pàg. 
378 

Los uns som de tot en tot contra los altres: per que yo tendria en bo que tots ensemps 
vos clamassem, pàg. 380 

Enaxí yo, qui só glòria, estig en tristicia per vos, amat; per que podets, amat, 
consirar com son grans los treballs que sostenc, pàg. 381 

Tot ço que yo he ordenat e concordat: per que yom clam a vos, amat, de differencia, 
pàg. 383 

Li affollaven quaix tot son començar; per que ell, com per lo mejà volia pervenir a la 
fi, atrobava mejà, pàg. 384 

Fan estar entre los hòmens desordenat e confús: per que yo me clam delís a vos, 
senyor, pàg. 385 

Que sen seguesca desegualar, en lo qual siats major que menoritat: perquè fets tort e 
peccat, e a vos, pàg. 387 

Los dona menoritat ses semblances; per que nes menys amat conegut servit e honrat 
lamat, pàg. 387 

De aquestes paraules que declarades havem ixen unes paraules daltres; per que hom 
les deu jutjar, pàg. 397 

Lo fruyt d aques Arbre saps culir conservar e amar. Per que jot fas manament, et 
don per conceil, que tu d aquest Arbre sies agrícola, pàg. 402 
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Aquesta es, fil, la diffínició de bontat; per que tu en totes les cozes que hom te 
demanarà de bontat, conserva aquesta diffínició, pàg. 410 

Aquestes son, fil, les diffinicions de b.; per que tu en totes les cambres on veuràs b. 
concira aquestes diffinicions, pàg. 411 

Los termens per los quals pusca atèyner veritat sots rahons nescessaries naturals o 
arteficials; per que vol lo seynor desta art, que ab aital enteniment enaxí opiinat, hom 
no tracte, pàg. 424 

Enans quel mon fos no era altra cosa mas Déus tan solament; per que aquel enans, 
que es pozat en la qüestió, no es res, pàg. 434 

 

Per què interrogatiu directe 
Glòria, dix poder: perquè s alegra lamic com hom lo turmenta cl menysprea per son 

amat? 269, pàg.  
Per que trametés mon amar de bondat e de concordança?, pàg. 246 
Per que desiges la fi d amor?, pàg. 246 
Per quem pregues tot jorn quem lunye de menoritat damar?, pàg. 247 
Per que poses concordança en lo mig de bondat e damor?, pàg. 247 
Per quem turmenta mon amat?, pàg. 247 
Per que és més amable per rahó de major semblança que de menor?, pàg. 247 
Per que cerques egualtat de fi e de bondat?, pàg. 248 
Per quem fas amar mon amat en fi de tan gran volentat?, pàg. 252 
Per que desires esser una cosa mateixa ab ton amat?, pàg. 252 
Per que desires amar granea damat?, pàg. 253 
Per que la tua granea ha mesa, ton amat, en sa veritat?, pàg. 254 
Sabs per que hac egualtat en magnificar verifficar e amar?, pàg. 254 
Sabriesme dir per ques son ajustades e unides la differencia del amic e la differencia 

del. amat?, pàg. 254 
Per que mauets gitada del amar de vostre amic?, pàg. 255 
Per que treballes ni aucius lamic, pus ques concorda ab son amat?, pàg. 256 
Per que està lamic en vos com ama son amat?, pàg. 256 
Per que plora mon tmic, ni per que crida: amar, amar?, pàg. 257 
Per que plora mon tmic, ni per que crida: amar, amar?, pàg. 257 
Per que fa estar lamat en mi amar?, pàg. 258 
Per quem tenen pres, duració e poder, en majoritat, mon amar?, pàg. 259 
Sabs ab que ni per que lo meu amic lunya de tu son amar?, pàg. 259 
Sabs per que ton amat ha co mençat ton amar de duració e de saviesa?, pàg. 259 
Per que la fi d amar està en saber e durar?, pàg. 260 



 Joan S. Beltran i Cavaller 377

Per quem treballa amar?, pàg. 260 
Per que desires distincció damic e damat?, pàg. 260 
Sabries me dir per que es mon amat?, pàg. 260 

Eternitat, dix veritat: per que es vestit amar daytals vestiments?, pàg. 261 
Per que nasqués vos de bondat e granea, e exits en amar?, pàg. 261 
Per quem treballen nim turmenten la eternitat e la veritat de mon amat, pus que han 

mon amar?, pàg. 261 
Per que eguales ton amar?, pàg. 262 
Per que fas estar ton amar en concordança de gloriejar e durar?, pàg. 262 
Per que mets contrast entre lamic e lamat?, pàg. 262 
Per que son començat?, pàg. 262 
Per queus clamats de mi, pus que non ets tan gran com vostre amat?, pàg. 263 
Per que lexats egua lar concordar e durar, pus quem aucien en amar?, pàg. 263 
Per que planys ni plores, pus que sabs e ames ton amat?, pàg. 266 
Per quem acusats ab mon amat?, pàg. 267 
Per que sots vos raó de mon estar e obrar?, pàg. 267 
Per que naxets vos de poder, de differencia, e d amor?, pàg. 268 
Per que vas tant tost amar ton amat?, pàg. 268 
Per que lamat no revela sos secrets al amic, pus tant los desira amar?, pàg. 268 
Per que poder e differencia nos poden pervertir en contrarietat damar?, pàg. 270 
Per que ames poder e differencia en començar amar?, pàg. 270 
Per que sots pujats a majoritat damar?, pàg. 270 
Per que us sots cgualat ab mi en amar?, pàg. 270 
Per que m havets ligat a mon amat?, pàg. 273 
Per que ni ab que son preses e ligats?, pàg. 273 
Per que fogia l amic a son amat?, pàg. 273 
Per que no havets cremat lamic en amar?, pàg. 274 
Per que has tristicia ni paor de ton amat?, pàg. 274 
Per que havets punit mon amic?, pàg. 275 
Per que havets pres convit de menoritat damor?, pàg. 275 
Per que sots intrat en menoritat desamar vostre amat?, pàg. 277 
Per que desires egualtat de saber e damar?, pàg. 277 
Per que us sou sotsmesa entre lamic e lamat?, pàg. 279 
Per que havets tramès a vostre amic volentat e vertut e egualtat damor e damar?, 

pàg. 279 
Per quem gitats de veritat?, pàg. 280 
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Per que contrastats en pena damar?, pàg. 280 
Per queus conver tits en la fi damar?, pàg. 280 
Per que sots intrada en la differencia damar?, pàg. 281 
Per que egualtat damic e damat es desirable?, pàg. 281 
Per ques clama de mi lamat?, pàg. 281 

Per que us re presentats tan sovent a ma volentat?, pàg. 284 
Per que non as més amics que denemics?, pàg. 284 
Per que est entrat en la ciutat d amor e de egualtat?, pàg. 284 
Per que naix amor damar?, pàg. 285 
Per que turmen tats mos servidors?, pàg. 288 
Per que glòria e veritat se clamen la .j. de laltra?, pàg. 288 
Per que estats en differencia damic e damat?, pàg. 289 
Per que estats en amar?, pàg. 289 
Per que volets quel amat no compre la volentat del amic?, pàg. 289 
Per que contrastats a donar, a veritat, concordar e amar?, pàg. 289 
Per que estats eguals en amor e amar?, pàg. 289 
Per que son en trebaill lamic c lamat?, pàg. 291 
Per quem tenits en presó de majoritat?, pàg. 291 
Per que differenciejar es intrat en amar?, pàg. 292 
Per que estats en amar?, pàg. 293 
Per que nodrits amics ab delits honraments e riquees?, pàg. 293 
Per que havets comen çat gloricjar e amar en començar?, pàg. 293 
Per que anats a majoritat?, pàg. 294 
Per que nom donats vostre amar?, pàg. 295 
Per que dorms e no contemples ton amat qui no dorm?, pàg. 298 
Per que parlats ab menoritat, de mon amat?, pàg. 298 

Amor, per que sosté mon amat tants mals hòmens?, pàg. 299 
Per que ama va més comuna utilitat que specífica?, pàg. 299 
Per que ets major e mellor per audàcia que per temor?, pàg. 299 
Per queus fa tan mal tocar?, pàg. 299 
Per que no cncontrí molts hòmens folls per amor de mon amat?, pàg. 300 
Per que arnats més menoritat d amic e d amat, que majoritat?, pàg. 301 
Per quem lunyats de mon amat?, pàg. 301 
Per que amats més paupertat que riquees?, pàg. 301 
Sabets per que lamat eleig, de .ij. hòmens, la .j. a amar?, pàg. 303 
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Per que encolpats vostre servidor?, pàg. 332 
Per que no serà differencia indi visibla qui sia en mi e en bondat duració, e les 

altres?, pàg. 368 
Ni per que seria en nos obrar, ço es a saber, bonifficar magnificar durar possificar 

entendre e amar unir e concordar finir e egualar?, pàg. 368 

Veritat, dix l amat: per que plores?, pàg. 381 
Quem lexats a falsetat enaxí sobrar malmenar e auciure?, pàg. 381 
Per que vostra veritat nom tramet tantes de ses sem blances, que la falsetat daquest 

mon pusca penre encarce rar e auciure?, pàg. 381 
Per que vos, amat, no desirats que molts hòmens sien en vostra glòria e pocs ne sien 

en pena?, pàg. 382 
Per que les pren con cordança?, pàg. 383 
Ni per quem creu daçò que li dic?, pàg. 383 
Per ques clama de mi?, pàg. 384 
Ni per que sofer que yo meta contrast entre ella e los altres...?, pàg. 384 

E saps, fil, per que los hòmens no saben uzar de memòria a membrar les cozes 
passades, ni uzar de lenteniment a ensercar les cozes veres, ni de la volentat a cleger 
les cozes bones e a leixar les males?, pàg. 406 

Es demanat: per que es Déus?, pàg. 490 

Es demanat : per que Déus ha creat un segle e no molts?, pàg. 490 

Es demanat: per que poder comensament an pus de entitat en los ens reyals que en 
los entencionals?, pàg. 490 

Es demanat: per que los ens fantàstics no poden retornar, con son corumputs, en 
aquel nombre en lo qual foren aportats de potencia en actu?, pàg. 490 

Es demanat: per que son genres e species? , pàg. 491 
Es demanat: per que no poden eser sentides?, pàg. 491 

Es demanat: per que moviment comensa enans en la potencia activa que passiva?, 
pàg. 491 

Es demanat: per que moviment no pot eser comensat de impossibilitat?, pàg. 491 

Es demanat: per que comensament e en tenció no poden eser sens unitat e sens 
pluralitat?, pàg. 491 

Es demanat: per que diffcrcncia e entenció ompleixen la unitat de poder e de 
comensament?, pàg. 491 

Es demanat: per que entenció es pus noble comensament en les cozes concretes que 
abstractes?, pàg. 491 

Es demanat: per que los ens concrets viuen dels abstractus?, pàg. 491 

Es demanat: per que l enteniment dupta pus fortment en los objects composts que 
simples?, pàg. 492 

Es demanat: per que falsetat es pus es cur object que veritat?, pàg. 492 
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Es demanat: per que comensa enans en les cozes corporals que sperituals?, pàg. 492 
Per que dessemblansa ha major concordansa ab la segona entenció que ab la 

primera?, pàg. 492 

Es demanat: per que entenció ha major concordansa ab potencia activa que 
passiva?, pàg. 492 

Es demanat: per que entenció ha major poder en generació que en corupció?, pàg. 
492 

Es demanat: per que quantitat se cove mils ab les cozes concretes que ab les 
abstractes?, pàg. 494 

 

Per què interrogatiu indirecte 
Terça manera es de que ço es enquerre açò de que la cosa es, e aquesta signifficam 

ab d.; quarta manera es per que, e açò es com es demandat de la entenció, pàg. 237 

Demanà lamic a veritat per que les obres de son amat li semblen bones durables e 
veres, pàg. 240 

Ni per que des ama lo contrari d aquelles, pàg. 240 

Demanà lamic a bondat e a eternitat per que sa amor ha major concordança ab 
ésser, pàg. 240 

Bondat e eternitat demanaren a amor per que fi li es amabla, pàg. 240 

Demanà bondat a majoritat per que eternitat es major que menoritat, pàg. 240 

Lamic demandà a saviesa per que sa volentat ama aytant la obra de bondat, pàg. 
242 

Bondat demanà a amor per que havia carregat lamic de majoritat damar, pàg. 243 

Demanaren al amat per ques complanyia de son amic, pàg. 244 

Lamat demanà a son amic per que bondat e glòria havien gitada no fi damar, pàg. 
245 

Lamat demanà al amic per que es bondat amabla en majoritat d amar, pàg. 246 

Saber volc bondat per que differencia damant e damat es amabla en amar, pàg. 246 

Bondat demanà a differencia que li dixés per que era major en concordança d amar, 
pàg. 246 

Demanà a contrarietat per que planyia e plorava, pàg. 247 

Demanà lamic a egualtat per ques contrastaven en ella amor e contrarietat, pàg. 247 

Demanaren al amic per que havia enclo sa la fi de bondat e damor, pàg. 248 

Demanaren al amat per que havia gitada meno ritat de la bondat del amic, pàg. 248 

Demanaren al amic per que amava son amat ab tan gran volentat, pàg. 252 
Demanaren a amor per que l amic era intrat en majoritat veser son amat, pàg. 254 

Demanaren a granea d amor si sabia per que la glòria del amic e del amat era en 
gran concordança, pàg. 254 
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Demanaren al amic per que amava son amat, pàg. 254 

Demanaren al amat per que sostenia que son amic fos tant fortment turmentat, pàg. 
258 

Demanà lamic a son amar per que estava ligat en lo mig damatiu e amable, pàg. 259 

Demanaren a amor per que plorava lamic, ni planyia lamat, pàg. 261 
Demanà amor ab que ni de que ni per que seren egualats en amar, pàg. 262 
Demanaren al amic per que plorava ni languia per amor, pàg. 263 
Demanaren al amat per ques alegrava de la mort de son amic, pàg. 263 

Demanaren a lamic per que airava contrast entre amar e durar, pàg. 264 
Demanaren li per que estava en ella menoritat damar, pàg. 265 
Li demandava per que era scible en son saber; e amor li demanava per que era 

amabla en son amar, pàg. 266 

Li demandava per que era scible en son saber; e amor li demanava per que era 
amabla en son amar, pàg. 266 

Demanà poder a saviesa per que anava denant a amor com, pàg. 266 
Demanàli per que serà lunyat de majoritat damar, pàg. 268 
Demandava a volentat per que amava bondat, pàg. 273 
E volentat li demanava per que entendia veritat, pàg. 273 

Demanaren a saviesa per que fasia differencia entre lamic e lamat, pàg. 273 

Saviesa veritat e vertut dixeren a amor, per que lamic havia més de tristicia on més 
elles al amic sacostaven es donaven, pàg. 273 

Maravellavas lamic, pus que tant amava, per que no reposava en amar, pàg. 274 

Demanà l amic a amor per que differencia es amabla en la amabilitat, pàg. 274 
Demanàli per que havia venut son amat, pàg. 274 

Demanaren al amic perque estava lo mejà damor entre saviesa e differencia damor, 
pàg. 275 

Demanà amor a saviesa e a concordança per ques eren egualats lamic e lamat, pàg. 
276 

Demanaren a majoritat da mor per ques alegrava, ni per que menoritat damor 
amava, pàg. 276 

Demanaren a majoritat da mor per ques alegrava, ni per que menoritat damor 
amava, pàg. 276 

Demanà lamic per que volien entrar en la ciutat, pàg. 277 

Molts falses amadors se maravellavcn damor per que satisfasia tan fortment al amic 
en amar son amat, pàg. 277 

Demanà la reyna damor per que havia començat son amic, pàg. 279 

Demanaren al amic per que havia consciència en amar, pàg. 279 

Demanà amor a falsetat per que celava al amic la differencia damor, pàg. 279 
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Demanaren amadors per que era poca en amar, pàg. 281 
Li demanà per que anava tan cuytosament, pàg. 282 
Damor languia e moria lamic, e demanàli amor per que no amava son amat en 

menoritat d amar, pàg. 283 
Demanaren al amic per que havia lamat fretura d amadors, pàg. 284 

Demanà lamic a glòria per que sentia pena en son amar, pàg. 284 
Demanà lamic per que no podia haver en elles repòs, pàg. 284 

Demanaren al amic per que era obedient a vicis, pàg. 285 
Demanaren amadors per que jajíien malautes vertuts per amar, pàg. 286 

Demanaven a amadors per que no anaven repo sar en la fi d amor e d amar, pàg. 
286 

Maravellavas amor de vertut e de fi per que li querien quels donàs la majoritat de 
son amar, pàg. 287 

Amadors damor demanaren al amic per que lo reprenia vertut damar, pàg. 287 
Demanaren al amat per que havia gloriejat son amic en majoritat damor e damar, 

pàg. 288 
Demanaren al amat per que era devallat amar tan gran menoritat de bondat granea 

duració poder e veritat, pàg. 288 

Demanaren a veritat per que era, en son veriffi car, la fí damar, pàg. 289 

Demanaren contrarietats d amors, per ques eren ajustades glòries e concordances 
damors, pàg. 293 

Demanà lamic a son amar, per que li aportava de son amat treballs languiments 
sospirs làgremes e plors, pàg. 293 

Demanaren li amadors per que era tan magre d amors, pàg. 296 

Demanà lamic a son amat, per que sostenia que fos contrarietat, pàg. 297 
Ujàs lamic damar, e dix a son amar, pus que languia, per que vivia e no moria per 

amor, pàg. 298 

Demanava amor al amic per que havia creades les neyres e les mosques son amat, 
pàg. 301 

Saviesa li demanava per que era scible en son saber, pàg. 321 
E volentat li demanava per que era amabla en son amar, pàg. 321 
Que yo e menoritat siam en petita entitat; e com de bonifficatiu e bonifficable se 

deuria seguir egualar, vos fets que sen seguesca desegualar, en lo qual siats major que 
menoritat: perque fets tort e peccat, e a vos matexa fets mal e a tots nosaltres, e ets 
contra amor damic e damat, pàg. 387 

AQUESTA regla es de formalitat, ab la qual hom enserca les formes e les fins de les 
cozes, demanant perque son e perque fan so que fan, pàg. 427 

Les quals formes e fins significades avem en so que deles dit avem en aquesta regla e 
en demanant perque son e perque fan so que fan, pàg. 427 
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Les diffinicions e splanacions dels comensamens, axí com qui demana perque sofer 
Déus que sia mal, com sia asò que sia gran, pàg. 428 

Aquesta regla <enaxí> conciderada, regla luman enteniment com fassa lo judici de 
les cozes sots raó de temps, enaxí com qui demana, perque Déus no creà lo mon enans. 
433, pàg.  

Segons la specia de punt transcendent e la natura per la qual potencia sa a son 
object e per que justicia e ordenació estan en les cozes sens contradicció, pàg. 450 

 

Per què causal 
Tant ama lamic la granea e la eternitat de son infinit e eternal amat, que totes 

aquelles coses ama per que sien granea e eternitat pus luny a contrarietat, pàg. 169 
Maravellàs lamat per que lamic amava les coses poques e contraries a amor, pàg. 

256 

Maravellavas lamic damor per quel turmentavan pus fortment on més lo fa amar, 
pàg. 259 

Com lamic amàs son amat ab tan gran amor, maravellàs per quel pregaven, damar, 
concordar e durar, pàg. 263 

Se maravellava l amic per que era desobedient la j. al altre, pàg. 268 

Maravellavas amor de saviesa e de concordança per quen dixeren mal al amat, pàg. 
276 

Maravellavense per que nol podien partir de saber ni damar, pàg. 278 

Maravcllavense amors del amic, per que no anava presicar per totes terres: amar 
amar!, pàg. 297 

Molt consirà lamic en la qüestió que li havia feita son amat, e maravellàs per que li 
havia feyta aytal demanda, pàg. 341 

Yom maravell de vos per quem fets aytal demanda, pàg. 363 

Maravcllàs majoritat per que la acusaven tots los començaments de la substància 
del amic, pàg. 386 

Per què final  

Ø  
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1295 Arbre de Sciencia, escrit a la ciutat de Roma l’any m.cc.lxxxxv. 
Transcripció directa amb facsímils, introducció, variants i mostres 

d’escriptura dels més vells manuscrits per moss. Salvador Galmés, tres 
volums, Comissió Editora Lul·liana, Palma de Mallorca, 1917-1926. 

Ocurrències valorades en aquests textos: 
 V.1 V.2 V.3  V.1 V.2 V.3  V.1 V.2 V.3  V.1 V.2 V.3 

per a  0 0 0 per a que 0 0 0 per+S.N.+a+inf 0 6 0    
per+inf. causal 14 25 47 per+inf. final 2 8 4 per+inf. de dest. 51 103 109    
per tal com 0 0 3 per ço com  24 2 52 per ço car 136 174 156 per tal car 0 0 0
per ço 407 403 158 per raó de 169 187 77 per qui 18 8 9 ço perquè relatiu 9 10 14
per què relatiu A.nom. 50 30 9 per què relatiu A.orac. 50 48 9 per què interrog. dir. 2 29 748 per què interrog. indir. 2 13 122
perquè causal 2 3 3 perquè final 1 0 0 perquè substantiu 0 0 0 per + rel.comp. 101 66 27
per tal que 0 2 1 per ço que  252 516 195 per tant 0 0 0    
per tostemps 0 0 0 per null temps 0 0 0 Si per aventura 0 0 0 per altres valors 1.005 1.269 1.044

 

 

Per + SN + a + infinitiu 

Farien bé lo senyor papa els senyors cardenals que feessen apendre aràbic a 
hòmens sants e devots a morir per Jcsu Christ a honrar, volum II, pàg. 63 

La deytat no requer honraments de prosperitats ni de delits, mas que hom sia per 
amor della pobre en aquest mon e sostenga treballs e mort per ella a honrar, volum II, 
pàg. 95 

E per açò fan mal lo papa els cardenals els altres prelats qui no nodrexen crestians 
a morir per Jesu Christ a honrar e a usar de gran amativitat, volum II, pàg. 96 

Jesu Christ fo començat home per Déu a honrar amar e servir, volum II, pàg. 96 
Açò ésser no pogra en la fi si Christ no morís per la deitat a honrar, volum II, pàg. 

97 
Quant està bo per bontat, emperò ell es aquella metexa bontat, has per bontat a 

bonificar, volum II, pàg. 278 

 
Per + infinitiu causal 

Nota. Les característiques d’aquest text lul·lià fan que molt sovint hom tinga seriosos 
dubtes a l’hora de distingir entre els infinitius causals i els de destinació introduïts amb 
la preposició simple per. Creiem que aquesta situació podria ser un argument prou 
important per a justificar una distinció clara, si més no en la llengua formal. 

Per açò poder es rayl al arbre ab bonificar, en quant bonificar es per possificar, 
volum I, pàg, volum I, pàg. 13 

Axí com los apòstols qui pujaren a més de mèrit per parlar la paraula de Déu, que 
per oir ni per los altres senys, volum I, pàg, volum I, pàg. 126 

Axí com los apòstols qui pujaren a més de mèrit per parlar la paraula de Déu, que 
per oir ni per los altres senys, volum I, pàg, volum I, pàg. 126 
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Axí com los apòstols qui pujaren a més de mèrit per parlar la paraula de Déu, que 
per oir ni per los altres senys, volum I, pàg, volum I, pàg. 126 

Es per ço flor, car per ymaginar retenen los hòmens en memòria les coses absents 
qui son estades vistes oídes odorades gustades palpades e parlades, volum I, pàg, 
volum I, pàg. 226 

Pèrgola son los hòmens sovín malaltes, com sia çò que per sobre menjar e beure sia 
destrovida la digestió e l appetit natural, volum I, pàg. 277 

Com les riqueses defallen per trop menjar e trop beure e delicades viandes, volum I, 
pàg. 277 

Gola es contra temprança e contra castedat en quant dispòn a luxúria la matèria per 
trop menjar e beure, volum I, pàg. 281 

Car gola fa los hòmens pereosos per trop menjar e beure, volum I, pàg, volum I, 
pàg. 281 

On, en axí com per escalfar se seguex escalfat, en axí per colpa se seguex peccat, 
volum I, pàg, volum I, pàg. 300 

Pot ho ésser per poder si ho vol son voler, e pot ho saber la sua saviea per voler e 
deu ho voler la sua voluntat, pus ho pot esser; car, volum II, pàg. 47 

Enaxí serà paraís eviternalment de sants segons lurs mèrits, e serà en gloricjar Déu 
membrant entenent e amant e loant, e ell donant sí mcteix objectivament a eviternal 
gloriejament, per bontat bonament, e per granea magnifícadament, e per duració 
eviternalment, e per poder poderosament..., volum II, pàg. 165 

...e per entendre intelligiblement, e per amar amablement, e per virtut virtuosament, 
e per veritat vertaderament, e per glòria gloriosament, e per fi complidament, volum II, 
pàg. 165 

e per entendre intelligiblement, e per amar amablement, e per virtut virtuosament, e 
per veritat vertaderament, e per glòria gloriosament, e per fi complidament, volum II, 
pàg. 165 

E aquesta contrarietat porà estar per poder, per ço que lamar pusca estar en gran 
turmentar, volum II, pàg. 178 

Quant es Fill e senten ésser Fill, son la sua existència e agencia una metexa 
essència, sens que lo Fill no prodúu sí meteix per entendre, car ja es product per 
lentendre del Pare, volum II, pàg. 311 

E enaxí com havem donat exempli de relació per entendre personal, sens que no sen 
seguex accident, volum II, pàg. 311 

Més pot Déus participar ab creatura per encarnació, que per entendre, volum II, 
pàg. 365 

Si per entendre nos seguís nulla res, no fora bonea d entenent e entès, e bé en 
ignoracia fora mès, volum II, pàg. 398 

Qui volia molt Déus honrar, sovén deuria remembrar lonor quens feu per encarnar, 
volum II, pàg. 401 

Per sobre ymaginar es la memòria malalta, volum II, pàg. 425 
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Malalta jaía la voluntat per sobre amar, e sanavala major membrar e entendre ab la 
bonea de son amat, volum II, pàg. 426 

Tot començament es pus noble per estar e obrar bones obres, que per estar tan 
solament, volum III, pàg. 5 

Tot començament es pus noble per estar e obrar bones obres, que per estar tan 
solament, volum III, pàg. 5 

Tota participació es pus prop per donar que per tolre, volum III, pàg. 11 
Tota participació es pus prop per donar que per tolre, volum III, pàg. 11 
Es demanat si home guanya més de mèrit per ymaginar que per sentir, volum III, 

pàg. 18 
Es demanat si home guanya més de mèrit per ymaginar que per sentir, volum III, 

pàg. 18 
Es demanat si prelat es més temible que amable. Sol. Mes es prelat per karitat que 

per cremar los heretges, volum III, pàg. 20 
Nos pot atènyer mas en figura, axí com figura de color qui en colorat es sentida per 

veer, volum III, pàg. 33 

Pus que voluntat no sent, per que ha colpa per sentir?, volum III, pàg. 53 
Lenteniment respòs e dix que ell havia major mèrit per entendre que per creença, car 

per entendre estava franc e per creença era sotsmès e forçat en ço que faía, volum III, 
pàg. 82 

Lenteniment respòs e dix que ell havia major mèrit per entendre que per creença, car 
per entendre estava franc e per creença era sotsmès e forçat en ço que faía, volum III, 
pàg. 82 

Respòs esperança e dix que ell feés aquella questió a voluntat, qui es major en 
granea de bontat per amar que per desamar, volum III, pàg. 95 

Respòs esperança e dix que ell feés aquella questió a voluntat, qui es major en 
granea de bontat per amar que per desamar, volum III, pàg. 95 

Déu ha amor e no temor, es pus noble tota voluntat per amar que per desamar, 
volum III, pàg. 99 

Déu ha amor e no temor, es pus noble tota voluntat per amar que per desamar, 
volum III, pàg. 99 

Respòs fermetat e dix que ella era prop a dubitació per creença e luny per entendre, 
e per açò havia consciència com faía contra ço que entenia, volum III, pàg. 99 

Demanà l ermità a contricció si era tan sancta per dejunar com per restituir los 
diners que havia guanyats ab usura. Sol. Respòs contricció e dix que ella era pus sancta 
per restitució ab fortitudo, e per dejunis ab temprança, volum III, pàg. 105 

Demanà l ermità a contricció si era tan sancta per dejunar com per restituir los 
diners que havia guanyats ab usura. Sol. Respòs contricció e dix que ella era pus sancta 
per restitució ab fortitudo, e per dejunis ab temprança, volum III, pàg. 105 

Demanà l ermità a la boca si era tan sutza per mentir com la camisa del lebrós per 
lebrosía?, volum III, pàg. 160 

Dix en Martí que ell era just per usar de justícia, volum III, pàg. 195 
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Per ço car la ymaginativa pren primerament per veer, està majorment pus fort per 
visus, volum III, pàg. 240 

Ramon, lo mèrit que hom ha per fe, es tan gran com lo mèrit que hom ha per 
entendre?, volum III, pàg. 334 

Justicia e caritat aporten jutjar e perdonar de necessitat per esperar, volum III, pàg. 
334 

Per que es amor major per donar que per pendre?, volum III, pàg. 335 
Per que es amor major per donar que per pendre?, volum III, pàg. 335 
Lo foc es pus noble e pus fort per escalfar que per dessecar, volum III, pàg. 335 

Lo foc es pus noble e pus fort per escalfar que per dessecar, volum III, pàg. 335 

Si en Déu no fos pluralitat unir no fora pur actu de la sua unitat, e no fora tan gran 
per obrar com per estar, volum III, pàg. 339 

Si en Déu no fos pluralitat unir no fora pur actu de la sua unitat, e no fora tan gran 
per obrar com per estar, volum III, pàg. 339 

Quant lo Pare engenra lo Fill està una consideració per engcnrar; e en quant lo 
Pare ama lo Fill e lo Fill ama lo Pare, està altra consideració per amar,, volum III, 
pàg. 341 

Quant lo Pare engenra lo Fill està una consideració per engcnrar; e en quant lo 
Pare ama lo Fill e lo Fill ama lo Pare, està altra consideració per amar,, volum III, 
pàg. 341 

Ramon, lo turment qui es per amar com es gran?, volum III, pàg. 358 

Ramon, lo turment qui es per amar com dura?, volum III, pàg. 358 

Ramon, lo turment qui es per amar com pot ésser?, volum III, pàg. 358 

Ramon, la granea del turment qui es per amar com es entesa?, volum III, pàg. 358 

 

Per+inf. final  
Son creats per honrar Déus e servir, volum I, pàg. 228 
Los hòmens qui volen fer alcunes coses per servir Déu, volum I, pàg. 241 
No seria lo cors remunerat dels treballs que ha sostenguts en est mon per servir 

Déu, volum II, pàg. 80 
Morí Jesu Christ per donar exempli que ell era home mortal per lo peccat original, 

volum II, pàg. 95 

Pujà Jesu Christ als cels per donar glòria als sants, volum II, pàg. 100 
Enaxí com la poma es collida per donar sabor e odor, e la rosa per veer sa plasent 

color, enaxí nostra Dona cull lo seu fruyt ab plaer, volum II, pàg. 202 
Enaxí com la poma es collida per donar sabor e odor, e la rosa per veer sa plasent 

color, enaxí nostra Dona cull lo seu fruyt ab plaer, volum II, pàg. 202 
Es collit lo fruyt de nostra Dona per donar vida als hòmens, volum II, pàg. 202 
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Dementre que l ermità devallava de la montanya per anar en la ciutat, ell atrobà un 
colom, volum II, pàg. 421 

Es demanat: per que los cavallers en la batalla se giten a mort per deffendre de mort 
lur senyor lo rey?, volum III, pàg. 28 

Dix lo jutge que ell havia apreses leys per haver honrament e riquea, volum III, pàg. 
166 

Quant va a la casa del cavaller per pendre lo cavall, troba l mort, volum III, pàg. 
277 

 

Per+inf. de dest. 
E posa en ell la sensitiva plaer per veer e per sentir les bones sabors, volum I, pàg. 

147 

Axí com lo leó qui ha apetit a la leona per conservar sa espècia, volum I, pàg. 14 
En axí com les fulles son per conservar les flors els fruyts contra gran calor, volum 

I, pàg. 35 
Los accidents son per conservar les substàncies en que son sustentats, volum I, pàg. 

35 
En axí com les fulles son per ornar larbre, volum I, pàg. 35 
De la qual prenen vida aquestes vides sajús corporals, axí com la vegetativa qui viu 

per vegetar e la sensitiva per sentir, volum I, pàg. 86 
De la qual prenen vida aquestes vides sajús corporals, axí com la vegetativa qui viu 

per vegetar e la sensitiva per sentir, volum I, pàg. 86 
EN ARBRE ELEMENTAL es color una de ses parts simples en ell sembrada e confusa, e 

per açò no es sentida per veer, volum I, pàg. 87 
Com dell aduga en actu l agent natural animat per sentir calor e fredor, volum I, 

pàg. 88 
Les flors qui son dels rams, el fruyt qui es de les flors; e per corcar les unes coses 

son de les altres, volum I, pàg. 88 
Les fulles del arbre qui son per conservar la substància, volum I, pàg. 93 
Les fulles del pomer qui per instincts naturals son per conservar les flors els fruyts 

contra gran calor, volum I, pàg. 93 
Les flors no duren tant en larbre com fan les fulles qui son per conservar les flors els 

fruyts, volum I, pàg. 106 
La forma del fruyt vegetal apar en sabor odor e color qui son les sues figures, les 

quals lanimal ateny per sentir; el fruyt vegetal està secret e amagat als senys corporals 
qui les figures atenyen, volum I, pàg. 107 

Leó en la leona agent natural en elementant per elementar e en vegctant per vegetar 
e en sensant per sensar, volum I, pàg. 141 

Leó en la leona agent natural en elementant per elementar e en vegctant per vegetar 
e en sensant per sensar, volum I, pàg. 141 



 Ramon Llull, Arbre de Sciencia 390 

Leó en la leona agent natural en elementant per elementar e en vegctant per vegetar 
e en sensant per sensar, volum I, pàg. 141 

E la sensitiva aministra sanitat per sentir plaer en menjar e en beure, volum I, pàg. 
147 

Essència no poría estar sobre la substància, la qual està dejús la essència per 
vegetar e sentir qui son de la entitat de la substància de la essència, volum I, pàg. 149 

Pren aquella semblança de la ymaginabilitat per veser en sí metexa, volum I, pàg. 
158 

La ymaginativa dona a ymaginar aquelles, per ço car les ha habituades per veser qui 
li ha il·luminada lassituació, volum I, pàg. 168 

Axí com lome qui ymagina alcuna plasent sabor, a la qual se mou per menjar o per 
beure, volum I, pàg. 171 

Axí com lome qui ymagina alcuna plasent sabor, a la qual se mou per menjar o per 
beure, volum I, pàg. 171 

Es de granea qui es bonifícabla, ha natura material, la qual es intelligibilitat, a 
entendre per bonificar magnificar e les altres, volum I, pàg. 185 

Com lo cors pusca viure e haver les necessitats que ha mester a viure, axí com la 
cambra que ha mester per habitar e la agulla per cosir e la rella per arar, volum I, pàg. 
210 

Com lo cors pusca viure e haver les necessitats que ha mester a viure, axí com la 
cambra que ha mester per habitar e la agulla per cosir e la rella per arar, volum I, pàg. 
210 

Com lo cors pusca viure e haver les necessitats que ha mester a viure, axí com la 
cambra que ha mester per habitar e la agulla per cosir e la rella per arar, volum I, pàg. 
210 

Fort escut ab ques pusca cobrir, ardiment per sofferir e vergonya per paor de fogir, 
volum I, pàg. 214 

Se posa en major virtut en un loc que en altre, axí com en lo cervell en quis posa per 
membrar e entendre e en fer judici de les coses, volum I, pàg. 225 

E en lo cor per amar e per elegir les coses bones e desamar les males, volum I, pàg. 
225 

Es per ço flor, car per ella viuen los hòmens de les coses defores qui intren dedins 
per gustar e tocar e odorar, volum I, pàg. 226 

Per castetat consiren los hòmens la fi de la còpula de matrimoni, la qual es per 
haver fills qui sien servidors de Déu, la qual fi los fa consirar la sanctetat de matrimoni 
e la inmundicia de luxúria e les circumstancies daquella, volum I, pàg. 255 

La flor de justicia es mèrit de jutjar per membrar mcmbrat entès e amat, volum I, 
pàg. 266 

La primera manera es en axí com lo guardó de justícia, lo qual es per jutjar, volum 
I, pàg. 269 

El guardó de prudència per discreció, el guardó de fortitudo per fortificar, volum I, 
pàg. 269 
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E de temprança per atemprar, volum I, pàg. 269 
E de fe per creure, volum I, pàg. 269 
E d esperança per esperar, volum I, pàg. 269 
E de caritat per amar; e, volum I, pàg. 269 
Axí com lo guardó de justícia per bonificar magnificar e les altres, qui vesten e 

ornen la sua flor, volum I, pàg. 269 
Jutges son necessaris a príncep per fer judicis, volum I, pàg. 311 
Cascún saig significa la sua persona, com si açò que príncep sia per punir aquells 

qui mal fan, volum I, pàg. 312 
Arbre sensual hi posa quantitat de paraules oídes per oir, volum I, pàg. 323 
Faça membrar a les ovelles qui li son comenades per membrar Déu e ses obres, 

volum II, pàg. 16 
Que·l papa haja a Déu gran amor e caritat ab que mova son gran poder a la fi per 

que li es donat, ço es per honrar Déu e servir, volum II, pàg. 20 

Tota unitat es en major granca de bontat e de poder per estar e obrar, volum II, pàg. 
50 

Es, doncs, deus aytant per obrar com per estar, volum II, pàg. 50 
Es, doncs, deus aytant per obrar com per estar, volum II, pàg. 50 
Que per estar tant solament, volum II, pàg. 50 
O per obrar tant solament, volum II, pàg. 50 
Axí com lo foc qui es major per ésser foc, volum II, pàg. 50 
E per escalfar, volum II, pàg. 50 
Que no seria per ésser foc e que no cscalfas, volum II, pàg. 50 
Unitat de Déu major en granea de bontat de eternitat e poder per estar e obrar, 

volum II, pàg. 51 
Que la sua unitat pusca ésser gran per estar e obrar, volum II, pàg. 51 
On, com sia deus per estar, cove que sia deus per obrar, ço es a saber, per deificar, 

volum II, pàg. 52 
On, com sia deus per estar, cove que sia deus per obrar, ço es a saber, per deificar, 

volum II, pàg. 52 
On, com sia deus per estar, cove que sia deus per obrar, ço es a saber, per deificar, 

volum II, pàg. 52 
Es, doncs, la pluralitat de amar e en amar e per amar, de amant e amable, e en 

amant e amable, e per amant e amable; e en axí abasta granea de bonea e de les altres, 
a tots tres, volum II, pàg. 55 

Que ell sia encarnat e per recrear home crucificat, volum II, pàg. 79 
Que ell sia encarnat per recrear home crucificat, volum II, pàg. 79 
Los quals no pot collir ab trop beure e menjar, ni ab viure per sojonar e honrar, 

volum II, pàg. 183 
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Es mare de totes aquelles fins qui son per servir home, volum II, pàg. 189 
Neguen lo major repòs qui pot ésser enfre Déu e creatura per membrar entendre e 

amar, volum II, pàg. 214 
Lo poder de Déu aytant pot en creatura per possifícar, com la divina saviea per 

saber, com sia çò que la divina saviea pusca haver son saber per poder, volum II, pàg. 
236 

Que la veritat increada possificar de poder increat en poder creat e de poder creat 
en poder no creat per possificar encarnar, volum II, pàg. 239 

Lo qual mijà es gran en granea de poder, en quant es un tronc de natura divina e 
humana per crear e encarnar, volum II, pàg. 261 

Que majoritat de differencia sia aytant subjecta e font a granea de poder per unir 
natura divina e humana, com per differenciejar natura humana de divina per crear, 
volum II, pàg. 262 

Que majoritat de differencia sia aytant subjecta e font a granea de poder per unir 
natura divina e humana, com per differenciejar natura humana de divina per crear, 
volum II, pàg. 262 

Que majoritat de differencia sia aytant subjecta e font a granea de poder per unir 
natura divina e humana, com per differenciejar natura humana de divina per crear, 
volum II, pàg. 262 

Es, doncs, encarnació, en qui suppòsit es concordat per concordar ab granea damar, 
volum II, pàg. 264 

E aytal concordat requer la major fi qui pusca ésser enfre Déu e creatura per 
concordar e amar e complir, volum II, pàg. 264 

Com la saviea sapia que·l major concordar pot ésser per incarnar, cove que la 
voluntat am lo major concordar, volum II, pàg. 264 

Com sensibilitat se representa al seny comú sots raó de color, respon lo seny comú 
per veer a aquell representament, volum II, pàg. 281 

Qui està raó en magnificant e en magnificable e en magnificar; e açò metex per 
magnificant per magnificable e per magnificar, volum II, pàg. 290 

La manera de la producció qui està per engenrar e espirar, volum II, pàg. 293 

Ço es a saber, dejús engenrar per entendre e dejús espirar per amar, volum II, pàg. 
294 

Ço es a saber, dejús engenrar per entendre e dejús espirar per amar, volum II, pàg. 
294 

Enaxí estan eternar e entendre dejús cngenrar, estant aquell engenrar per eternar e 
entendre, volum II, pàg. 296 

Que sia object scientificat en aytant per saber e entendre com per virtuificar e virtut, 
volum II, pàg. 296 

Pot ésser sens concordant concordable e concordar: està, doncs, concordança aytant 
fontalment raó a Déu per concordar, com saviea per entendre, volum II, pàg. 298 

Pot ésser sens concordant concordable e concordar: està, doncs, concordança aytant 
fontalment raó a Déu per concordar, com saviea per entendre, volum II, pàg. 298 
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Acorre distincció quis posa en lo mig del entenent e del intelligible ab distinccionar 
e per distinccionar, volum II, pàg. 299 

Segueixse de necessitat producció egualment per egualar e entendre, volum II, pàg. 
301 

Enaxí concordança ha lo seu concordar en dues maneres eguals: la una està per 
cngenrar e laltra per espirar, dejús lo qual espirar està enaxí concordar per amar, com 
està dejús engenrar per entendre, volum II, pàg. 306 

Enaxí concordança ha lo seu concordar en dues maneres eguals: la una està per 
cngenrar e laltra per espirar, dejús lo qual espirar està enaxí concordar per amar, com 
està dejús engenrar per entendre, volum II, pàg. 306 

Enaxí concordança ha lo seu concordar en dues maneres eguals: la una està per 
cngenrar e laltra per espirar, dejús lo qual espirar està enaxí concordar per amar, com 
està dejús engenrar per entendre, volum II, pàg. 306 

Enaxí concordança ha lo seu concordar en dues maneres eguals: la una està per 
cngenrar e laltra per espirar, dejús lo qual espirar està enaxí concordar per amar, com 
està dejús engenrar per entendre, volum II, pàg. 306 

Lo qual fa exir per força d amor del amar ab lo qual ama el Pare; e enaxí la fi ha 
repòs en lamar del Fill per infinir e complir, lo qual repòs requer al Pare aytant 
fortment per amar lo Fill com per engenrarlo, volum II, pàg. 308 

Los quals actus requeren les dignitats al Fill per amar en egualar, volum II, pàg. 
308 

Quant es Fill e senten ésser Fill, son la sua existència e agencia una metexa 
essència, sens que lo Fill no prodúu sí meteix per entendre, car ja es product per l 
entendre del Pare, volum II, pàg. 311 

Està, doncs, producció en bonea e granea per bonificar e eternar, qui sens 
producció no poden estar ni producció en ells pot privar, volum II, pàg. 322 

Que aytant pusca en virtut e de virtut per obrar com per estar, volum II, pàg. 324 
Que aytant pusca en virtut e de virtut per obrar com per estar, volum II, pàg. 324 
Poder poría atènyer la sua fi en altre e no en sí meteix: atènyerlaía en la saviea per 

entendre e entès, e en la voluntat per amar e amat, volum II, pàg. 327 
Poder poría atènyer la sua fi en altre e no en sí meteix: atènyerlaía en la saviea per 

entendre e entès, e en la voluntat per amar e amat, volum II, pàg. 327 
Menoritat es ens prop de non re, al qual no re es prop saviea per ignorar e voluntat 

per desamar bé e poder per ociositat, volum II, pàg. 328 
Menoritat es ens prop de non re, al qual no re es prop saviea per ignorar e voluntat 

per desamar bé e poder per ociositat, volum II, pàg. 328 
Que a menoritat sia luny saviea per entendre e voluntat per amar e poder per 

possificar, volum II, pàg. 328 
Que a menoritat sia luny saviea per entendre e voluntat per amar e poder per 

possificar, volum II, pàg. 328 
Que a menoritat sia luny saviea per entendre e voluntat per amar e poder per 

possificar, volum II, pàg. 328 
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La qual menoritat e no re seria luny per altre, ço es per entendre e per amar bé, 
volum II, pàg. 328 

La qual menoritat e no re seria luny per altre, ço es per entendre e per amar bé, 
volum II, pàg. 328 

Cove en Déu ésser producció per gloriar gloriant e gloriable e per verificar de 
verificant e verificable, volum II, pàg. 333 

Cove en Déu ésser producció per gloriar gloriant e gloriable e per verificar de 
verificant e verificable, volum II, pàg. 333 

Appellam bonificar lo Fill el Sant Esperit qui son fruyts del Pare per bonificar e 
produir, volum II, pàg. 338 

E appellam bonificat lo Sant Esperit produit e espirat per lo Pare el Fill per 
bonificar, volum II, pàg. 338 

Contempla lo Pare el Sant Esperit e sí meteix per amar; e açò meteix dentendre e 
membrar, volum II, pàg. 339 

Desir que de mi fos fet un gran bé per ço que fos aytan gran per obrar com per estar, 
volum II, pàg. 387 

Desir que de mi fos fet un gran bé per ço que fos aytan gran per obrar com per estar, 
volum II, pàg. 387 

Qui defall a granea de obrar e de estar; e si la forma no dura aytant per obrar com 
per estar, volum II, pàg. 387 

Qui defall a granea de obrar e de estar; e si la forma no dura aytant per obrar com 
per estar, volum II, pàg. 387 

E açò metex dix de poder qui nos pot cscusar de colpa si ell no es tan gran per obrar 
com per estar, pus que ho pot ésser, volum II, pàg. 387 

E açò metex dix de poder qui nos pot cscusar de colpa si ell no es tan gran per obrar 
com per estar, pus que ho pot ésser, volum II, pàg. 387 

E per açò, dix gustus als ulls qui viuen per menjar, que mala havien vista la bellea 
de les cases, volum II, pàg. 392 

Per la paor que ha haguda ham pregada que la men ab mi per estar en lo cel, volum 
II, pàg. 393 

Lo bé que faia, faia més per paor d infern e per haver glòria, volum II, pàg. 394 
Era temptat per menjar ell membrava e amava dejuni, e com era temptat per dormir 

ell membrava e amava oració, volum II, pàg. 403 
Era temptat per menjar ell membrava e amava dejuni, e com era temptat per dormir 

ell membrava e amava oració, volum II, pàg. 403 
Que ell era missatge de necessitat, e era vengut per denunciar als hòmens que ells 

prenguessen bontat, volum II, pàg. 408 
Volia menjar lo pa, pus que lo pa era fet per menjar e per viure, volum II, pàg. 432 
Volia menjar lo pa, pus que lo pa era fet per menjar e per viure, volum II, pàg. 432 
Pus que laygua e la farina el forn lo havien fet per menjar e per viure, volum II, pàg. 

433 
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Pus que laygua e la farina el forn lo havien fet per menjar e per viure, volum II, pàg. 
433 

Com la voluntat qui era creada més per molt amar Déu, que per amar si metexa, 
volum II, pàg. 443 

Volia haver gran glòria per gran amar, la volia ell haver per gran entendre, volum 
II, pàg. 443 

La honor de Déu més està per oir que per veer, volum III, pàg. 21 
Los hòmens per que treballen més per haver honrament que per haver sanitat?, 

volum III, pàg. 49 
Com prudència viva per entendre, per que ama fe qui no entén?, volum III, pàg. 89 

Sanctedat, dix lermità: has tan gran constància per amar com per entendre?, volum 
III, pàg. 104 

Sanctedat, dix lermità: has tan gran constància per amar com per entendre?, volum 
III, pàg. 104 

Que·l s sants hòmens cristians hagen matèria a fer gran bé en destrovir errors e en 
sostenir passions per loar e preycar lo nom de Jesu Christ, volum III, pàg. 138 

Més hòmens treballen per guanyar honor que per honrar Déu, volum III, pàg. 140 
Més hòmens treballen per guanyar honor que per honrar Déu, volum III, pàg. 140 
Intemprança dix que ella havia manera en mentir en quant prometia sanitat e alegre 

per menjar moltes viandes delicades, volum III, pàg. 151 
Enaxi se cove libertat a burgès per ordenar la ciutat, com a los cavallers per 

guardar los camins e la corona del rey, volum III, pàg. 164 
Enaxi se cove libertat a burgès per ordenar la ciutat, com a los cavallers per 

guardar los camins e la corona del rey, volum III, pàg. 164 
Dix làngel que Déus no li podia ésser obgect sinó per membrar entendre e amar tan 

solament, volum III, pàg. 171 

Lactu de bontat per entendre e altre per membrar e altre per amar, volum III, pàg. 
171 

Lactu de bontat per entendre e altre per membrar e altre per amar, volum III, pàg. 
171 

Lactu de bontat per entendre e altre per membrar e altre per amar, volum III, pàg. 
171 

Demanà l ermità a Déu si era tan gran per obrar com per estar, volum III, pàg. 187 
Demanà l ermità a Déu si era tan gran per obrar com per estar, volum III, pàg. 187 
Demanà l ermità a Déu com era tan gran per obrar com per estar, volum III, pàg. 

187 
Demanà l ermità a Déu com era tan gran per obrar com per estar, volum III, pàg. 

187 
Dix en Martí que ell era just per usar de justícia, volum III, pàg. 195 
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Era ociosa pus fortment en mostrar veritat de la fe cristiana per tot lo mon, que en 
neguna altra cosa, com siacó que per mostrar veritat sia plus fortment obligada, volum 
III, pàg. 203 

Per esquivar les majors penes han plaer los hòmens en sostenir les menors, volum 
III, pàg. 206 

Es la calor del foc simplament, e compostament es del àer e de laygua e de la terra, 
e es de la sensitiva per sentir, enaxí com lo martell qui es del clau, e açò meteix per 
vegetar, volum III, pàg. 233 

Es la calor del foc simplament, e compostament es del àer e de laygua e de la terra, 
e es de la sensitiva per sentir, enaxí com lo martell qui es del clau, e açò meteix per 
vegetar, volum III, pàg. 233 

Ramon, lo gustar com dona plaer per menjar e visus per veure?, volum III, pàg. 233 
Ramon, lo gustar com dona plaer per menjar e visus per veure?, volum III, pàg. 233 
Enfre el gustatiu el gustable està relació dual, e està en lo gustar ternal per sentir en 

corrupció del gustant el gustable, volum III, pàg. 234 

Per oir està la memorativa plus activa en la sensitiva, e per veer e eftar la 
intellectiva, e per gustar odorar e tocar la volitiva, volum III, pàg. 245 

Per oir està la memorativa plus activa en la sensitiva, e per veer e eftar la 
intellectiva, e per gustar odorar e tocar la volitiva, volum III, pàg. 245 

Per oir està la memorativa plus activa en la sensitiva, e per veer e eftar la 
intellectiva, e per gustar odorar e tocar la volitiva, volum III, pàg. 245 

En la batalla es l espasa per nafrar e auciure, e l escut per paor de mort, volum III, 
pàg. 249 

Dix Ramon que posició es leugera per creença e ostensió es greu per entendre, 
volum III, pàg. 259 

Successió de temps està en en Martí per elementar vegetar sentir ymaginar membrar 
entendre e amar, volum III, pàg. 260 

Ramon, les espècies que en Martí moltiplica per membrar entendre e amar, estan en 
successió de temps o en instant?, volum III, pàg. 260 

La voluntat més pot amar Déus si lenteniment lo contempla per entendre, volum III, 
pàg. 264 

Ignoren lo mèrit major que lenteniment ha per entendre, volum III, pàg. 264 
Que lenteniment dispòn per entendre, volum III, pàg. 264 

Ramon, la carta que s fa per comprar e per vendre, com Déu ésser condicionada?, 
volum III, pàg. 273 

Ramon, la carta que s fa per comprar e per vendre, com Déu ésser condicionada?, 
volum III, pàg. 273 

Anant ab ell a la casa per pendre los diners, volum III, pàg. 277 

Lescalfar es estrument accidental qui mou la substància a calor, e el sentir es la flor 
d on nex lo sentir escalfat per calor e elementat per lo foc e sensat per sentir, volum III, 
pàg. 324 
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Lescalfar es estrument accidental qui mou la substància a calor, e el sentir es la flor 
d on nex lo sentir escalfat per calor e elementat per lo foc e sensat per sentir, volum III, 
pàg. 324 

La vegetativa es estrument als ulls per vegetar e a veer per especificar les espècies 
quis pertanyen a veer, volum III, pàg. 327 

La vegetativa es estrument als ulls per vegetar e a veer per especificar les espècies 
quis pertanyen a veer, volum III, pàg. 327 

Es enaxí estrument a veer per sentir, com lo foc per illuminar e la vegetativa per 
degerir, volum III, pàg. 327 

Es enaxí estrument a veer per sentir, com lo foc per illuminar e la vegetativa per 
degerir, volum III, pàg. 327 

Lome es vegetatiu en quant lo pare dona al fill la potencia vegetativa per engenrar e 
vegetar, volum III, pàg. 329 

Enaxí viu jutjar de bon entendre e amar, com veer viu de color e escalfar de calor e 
home per menjar, volum III, pàg. 332 

Quant lo Pare engenra lo Fill està una consideració per engenrar; e en quant lo 
Pare ama lo Fill e lo Fill ama lo Pare, està altra consideració per amar, volum III, pàg. 
340 

Quant lo Pare engenra lo Fill està una consideració per engenrar; e en quant lo 
Pare ama lo Fill e lo Fill ama lo Pare, està altra consideració per amar, volum III, pàg. 
340 

La qual han lo Pare el Fill quis comuniquen en aytàn gran substància per amar, com 
es la substància qui es per engenrar, cové per ço la tercera persona Sant Esperit 
appellar, volum III, pàg. 341 

La qual han lo Pare el Fill quis comuniquen en aytàn gran substància per amar, com 
es la substància qui es per engenrar, cové per ço la tercera persona Sant Esperit 
appellar, volum III, pàg. 341 

Contra lo gran actu de virtut fora eternitat viciosa si la virtut fos viciosa en crear 
creatura per eternar, volum III, pàg. 370 

Per deificar creatura pot ésser eternitat major causa a creatura, volum III, pàg. 371 
Lo major ajustament qui pot estar de eternar e amar en crear, està per deitar e 

crear, volum III, pàg. 371 

Ramon, eternitat com pot atènyer major fi per crear?, volum III, pàg. 372 

Per incarnar poden totes les divines raons egualar lurs actus en crear, volum III, 
pàg. 372 

Ramon, en crear com pot ésser major concordança per amar?, volum III, pàg. 381 
La major concordança que pot ésser per amar, pot ésser per incarnar, volum III, 

pàg. 381 

La major concordança que pot ésser per amar, pot ésser per incarnar, volum III, 
pàg. 381 

Ramon, la divina voluntat està tan gran raó e tan bona e tan eternal per amar, com 
per bonificar magnificar e eternar?, volum III, pàg. 400 
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Ramon, la divina voluntat està tan gran raó e tan bona e tan eternal per amar, com 
per bonificar magnificar e eternar?, volum III, pàg. 400 

Si la divina voluntat no fos tan gran raó a bonificar magnificar e eternar com es per 
amar, no fora granea, volum III, pàg. 400 

Que neguna substància sia pus gran per estar e obrar, que simplamcnt per estar e no 
obrar, o per obrar e no estar, volum III, pàg. 403 

Que neguna substància sia pus gran per estar e obrar, que simplamcnt per estar e no 
obrar, o per obrar e no estar, volum III, pàg. 403 

Que neguna substància sia pus gran per estar e obrar, que simplamcnt per estar e no 
obrar, o per obrar e no estar, volum III, pàg. 403 

Son possibles en quant producció de persones productes per entendre e amar de la 
essència de saviea, volum III, pàg. 404 

Ramon, tactu qui està per sentir per que es?, volum III, pàg. 473 
Dormició es aquella forma per raó de la qual les formes qui son treballades per 

obrar han appetit de repòs, volum III, pàg. 474 

Ramon, linfant ha enans gaug per sentir que per amar?, volum III, pàg. 476 
Ramon, linfant ha enans gaug per sentir que per amar?, volum III, pàg. 476 
Lo qual ésser ab aquell concret se convertex per estar e per obrar, e roman actu de 

la essència, volum III, pàg. 478 
Lo qual ésser ab aquell concret se convertex per estar e per obrar, e roman actu de 

la essència, volum III, pàg. 478 
La fi de elementació està per elementar, e la fi de vegetació per vegetar, volum III, 

pàg. 479 
La fi de elementació està per elementar, e la fi de vegetació per vegetar, volum III, 

pàg. 479 
En quant lo cavall es formalment fruyt, es fruyt de sí metex; en quant es fruyt final es 

fruyt d altre, ço es de cavalcant, del qual 4 es fruyt per cavalcar, enaxí com la poma qui 
es fruyt per menjar d aquell qui la menuga, volum III, pàg. 481 

La producció qui està per gustar es pus propria e pus natural a les formes nades e 
exides, que la producció qui està per veer; e daçò havem esperiencia en quant animal 
pot viure sens veer e no sens gustar, volum III, pàg. 487 

La producció qui està per gustar es pus propria e pus natural a les formes nades e 
exides, que la producció qui està per veer; e daçò havem esperiencia en quant animal 
pot viure sens veer e no sens gustar, volum III, pàg. 487 

Ramon, differencia de sentir està per differencia de membres e destruments, o està 
propriament per sentir?, volum III, pàg. 490 

Enaxí com oir està per tocar e aquell tocament està en espècia d oir sens que no es 
de la essència de oir, enaxi effar està per tocar sens que aquell tocar no es de la espècia 
de effar. (parlar), volum III, pàg. 492 

Enaxí com oir està per tocar e aquell tocament està en espècia d oir sens que no es 
de la essència de oir, enaxi effar està per tocar sens que aquell tocar no es de la espècia 
de effar. (parlar), volum III, pàg. 492 
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De justícia nex just actu per jutjar e bon bonificat per bonificar; e vé a la rúbrica 
damunt dita, volum III, pàg. 496 

De justícia nex just actu per jutjar e bon bonificat per bonificar; e vé a la rúbrica 
damunt dita, volum III, pàg. 496 

Ramon, es demanat si en les plantes estan los fruyts mes per vegetar que per 
elementar, volum III, pàg. 507 

Ramon, es demanat si en les plantes estan los fruyts mes per vegetar que per 
elementar, volum III, pàg. 507 

Ramon, la poma està mes per moltiplicar sa espècia que per menjar?, volum III, 
pàg. 507 

Ramon, la poma està mes per moltiplicar sa espècia que per menjar?, volum III, 
pàg. 507 

Ramon, los elements donen mes lurs calitats a la poma per menjar que per ço que 
ella sia?, volum III, pàg. 507 

La amabilitat del Pare e del Fill es fruyt de sent Mique·l per amativitat, el Sant 
Esperit es fruyt de sent Mique·l per amar, volum III, pàg. 510 

Ramon, per entendre los articles de la fe perme hom mèrit de fe?, volum III, pàg. 
511 

Pot hom conservar lo general hàbit de sciencia que hom pot per ell haver, volum III, 
pàg. 514 

 

Ço (acò) per que relatiu 

Granea es ço per que bonea duració poder e les altres parts son grans, volum I, pàg. 
12  

DIFFERENCIA es ço per que bonea e granea e duració e les altres, son raons no 
confuses, volum I, pàg. 16 

CONCORDANÇA es ço per que bonea granea duració e les altres, en un e en moltes 
coses se concorden. 17 

Ço per que la esfera del foc es més a ensús que totes les altres, es, volum I, pàg. 29 
Nos pot veer ni tocar, mas que es ço per que es lo sentiment lo qual es raó de sentir, 

volum I, pàg. 123 
Arbre vegetal; e ço per quels membres son sensats, es, volum I, pàg. 126 
Constrenyen la natura del cors ab la natura de la ànima, el fan estar a açò per que 

es creat, volum I, pàg. 177 
E ço per que vetlar està per lenteniment, es, volum I, pàg. 198 
E ço per que en dormir es ociositat del enteniment, es, volum I, pàg. 198 
Car justa cosa es quel papa faça ço per que es establít universal prelat, volum II, 

pàg. 5 
No es amable pus que no es ni ésser no pot, e es amable ço per que ésser no pot, com 

sia ço que veritat sia amable naturalment, volum II, pàg. 44 
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Granea es ço per que bonea sia gran, volum II, pàg. 69 
Duració es ço per que dura bonea gran e per que dura granea bona, e axíde les 

altres, pàg. 69  
Ço per que es atribuïda a un signe mobilitat e a altre estació, es, volum II, pàg. 118 
E en aquest pas pot hom conèxer ço per que Jesu Christ amà en aquest mon virtuts 

guanyades, volum II, pàg. 216 

So per que deím raons reals ésser en Déu, e elles nombram, volum II, pàg.  
Disparat a ignorància odibilitat impossibilitat; e car cove ésser ço per que hi pusca 

ésser pus luny, cove quey sia lo començar en produir de començament començat e 
començable, volum II, pàg. 326 
Aquelles dones estaven ocioses en l esgleya, car neguna no faía ni deia ço per que en 
lEsgleya era venguda, volum II, pàg. 387 

A penes es negún home qui fa ço per que es creat, volum II, pàg. 425 
Ço per que fembra parla pus yvacosament que home, es, volum III, pàg. 278 

ço per que fembra parla plus específicament que home, es, volum III, pàg. 279 

Ço per que la saviea de Déu no consira quen Martí pusca ésser papa, volum III, 
pàg. 380 

Ço per que bonea granea e eternitat poden estar pus luny a contrarietat, volum III, 
pàg. 401 

Ço per quel mon no pot ésser cternal, es, volum III, pàg. 428 

Ço per que la matèria es pus espessa que la forma, es, volum III, pàg. 439 

Ço per que la forma es pus plena que la matèria, es, volum III, pàg. 439 
Actu es ço per quels començaments naturals atenyen les naturals fins, volum III, 

pàg. 447 

Prioritat es ço per que un ens es enans que altre; e vé a la rúbrica damunt dita, 
volum III, pàg. 448 

Que les raons no estíen ocroses e que de elles se seguesca ço per que son, volum III, 
pàg. 453 

Eximent es ço per que una forma ix d altra e actu ix de la potencia al object, volum 
III, pàg. 456 

Atracció es ço per que humit radical trau a sí del altre humit radical, humit 
nutrimental, volum III, pàg. 468 

Contingència es ço per que les unes fins desvien les altres de lurs conseqüències, 
volum III, pàg. 469 

Lo seu subject es ço per que lumà enteniment guanya universal hàbit de saber, 
volum III, pàg. 513 

 

Per què relatiu A.N. 
De les coses per que virtuts e vicis van e venen, volum I, pàg. 7 
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La raó per que la esfera de laygua cove ésser sobre la esfera de la terra, es, volum I, 
pàg. 30 

Son les fins per que ells son e los centres, volum I, pàg. 33 
Per lescalfar se conserva lo foc en la fi per que es en la sua bonea granea e poder e 

instinct e appetit natural, volum I, pàg. 35 
El mijà qui son a la fi per que son, volum I, pàg. 53 
La raó per que unitat es raó, volum I, pàg. 130 
E la raó per que es pluralitat en larbre, es, volum I, pàg. 130 

Son, doncs, unitat e pluralitat coses primeres per que larbre sia un e contenga en sí 
moltes coses, volum I, pàg. 130 

Son raons per que larbre es ajustat delles, volum I, pàg. 130 
Son en potencia qui son buydes de la fi per que son, volum I, pàg. 133 
Segons lurs entencions per que son, volum I, pàg. 136 
Influex a sos començaments la fi per que es, volum I, pàg. 137 
De lurs començaments a la fi per que son, volum I, pàg. 138 
Quil deffenen a la fi per que es, volum I, pàg. 176 
Els ulls vesen les carreres per que lome va, volum I, pàg. 177 

Ço es a saber en ésser humà, per que lenteniment per natura de composició ateny 
coses compostes, volum I, pàg. 185 

La fi per que es, volum I, pàg. 187 
La entenció per que es, volum I, pàg. 190 
Vol entendre la fi per que es, volum I, pàg. 195 
Quant sà a la fi per que es, ço es entendre Déus, volum I, pàg. 197 
Adoncs sà contra la fi per que es, ço es a saber, quant entén coses veres contra 

virtut, volum I, pàg. 197 
E la raó per que somniar es enfre la vigilació el dormiment, es, volum I, pàg. 198 
Endreça sos començaments a la fi per que son, volum I, pàg. 199 
Desvia aquells de la fi per que son, volum I, pàg. 199 
La raó per que comparam la quantitat del arbre racional a fulles, es, volum I, pàg. 

208 
Proporció a la fi per quel fa, volum I, pàg. 211 
Conèxer lurs veritats e natures e les entencions per que son en lurs universals 

posats, volum I, pàg. 220 
De la fi per que es creat, volum I, pàg. 226 
A la fi per que son no poden venir, volum I, pàg. 226 
Desvia de la fi per que son, volum I, pàg. 226 
Estan desviats de la fi per que son, volum I, pàg. 228 
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Les applica a la fi per que son, volum I, pàg. 230 
Moguts a la fi per que son, volum I, pàg. 233 
Ensenya cauteles e maneres per quels hòmens hajen temprança, volum I, pàg. 238 
E per açò fe ha offici per que lenteniment sotsposa que pusca entendre de Déu coses 

veres, volum I, pàg. 240 
E per la fi per que home es creat, volum I, pàg. 244 
Prudència eleg les coses per que està sanitat, volum I, pàg. 245 
Es virtut per quel dimoni es més vegades vençut que per nulla altra virtut, volum I, 

pàg. 254 
En elegir les coses per que hom vé a felicitat, volum I, pàg. 254 

Temor es aquella virtut per quels hòmens temen offendre caritat, volum I, pàg. 254 
Granea es aquella cosa per que malea follia falsetat, volum I, pàg. 271 
En aquest Arbre es poder aquella cosa per que malea de granea duració e les altres, 

poden estar, volum I, pàg. 271 
La fi per que son, volum I, pàg. 274 
La desvia de la fï per que es, volum I, pàg. 278 
Fan coses per que estan humils en la servitut de lurs defalliments, volum I, pàg. 278 
Accidia es vici per que Is hòmens han pigricia en fer bé, volum I, pàg. 279 
Les desvia de la fi per que son, volum I, pàg. 306 
Que null hom sia elet a ésser comuna persona si demana loffíci, ne fa simonía per 

quel pusca haver, volum I, pàg. 311 
Contra la fi per que es príncep, volum I, pàg. 329 
Buyda sí metex de aquella fi per que es, volum I, pàg. 329 
Que moltes virtuts hajen concordança a la fi per que son, volum II, pàg. 4 
La fe del papa se deu haver a la fi per que ell es papa, volum II, pàg. 7 
Disposts a la fi per que son creats, volum II, pàg. 8 
La natura de la fi per que es lo tronc, volum II, pàg. 10 
Que mova son gran poder a la fi per que li es donat, volum II, pàg. 20 
A la fí per que foren creades, volum II, pàg. 22 
Matremoni es Sagrament qui ordena la còpula del home e de la fembra a la fi per 

que son la masculinitat e feminitat, ço es saber, a multiplicar la humana espècie, volum 
II, pàg. 23 

La fi per que el mon es creat es coneguda en lo sagrament de laltar, volum II, pàg. 
28 

La qual fi per que el mon es creat, es que sia coneguda granea, volum II, pàg. 28 
Comença contra la fi per que es creat, volum II, pàg. 68 
Està en lo estament per que es creat, volum II, pàg. 68 
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Més que virtuts e la fi per que hom es creat, volum II, pàg. 68 
Ha desviat lo mon en home de la fi per que es creat, volum II, pàg. 70 
Que lo mon romanga en la fi per que es creat, volum II, pàg. 70 
Desviat lo cors de la fi per que fon creat, volum II, pàg. 73 
Axí com la flor blanca qui en quant es blanca no ha neguna natura per que sia 

negra, volum II, pàg. 82 
Que si Déus es encarnat, que la fi per que lo mon es creat sia en tan gran 

bonificabilitat magnificabilitat intelligibilitat e amabilitat, volum II, pàg. 87 
Es, doncs. Déus encarnat, com sia la major fi per que lo mon pusca ésser creat, 

volum II, pàg. 87 
Covenc ésser per ço que·l mon fos recreat e a la fi per que fo creat fos retornat, 

volum II, pàg. 96 
Sia lo loc on sateny la fi per que aquest mon fo creat, volum II, pàg. 101 
Han estincts naturals les sues parts a la fi per que son, volum II, pàg. 108 
Com la sua voluntat ha repòs en la fi per que entén sent Gabriel, volum II, pàg. 145 
E aquests hàbits son estruments per que los sants han glòria eviternalment, volum II, 

pàg. 172 
A la fi per que foren creats, volum II, pàg. 188 
Eren desviats de la fi per que eren creats, volum II, pàg. 271 
Ni ha neguna condició per que pusca ésser sentida substancialment ni accidental, 

volum II, pàg. 282 
En la entenció per que si posava les colors, volum II, pàg. 376 
La raó per que lo pebre deia quel foc val més que laygua, volum II, pàg. 388 
Haja en sí neguna cosa per que sia major que mi, volum II, pàg. 419 

Negún ens pot desviar lo mon de la fi per que es creat, volum II, pàg. 438 
Lo agent qui mou la forma e la matèria a la fi per que es, no ha colpa en aquell 

moviment, volum III, pàg. 37 

Respòs sanctedat e dix que en aquell loc per que ella era major, era pus fortment 
nafrada, volum III, pàg. 96 

Qual es la raó per que més crestians van a infern, volum III, pàg. 214 
Es mèrit de coses degudes segons la fi per que son, volum III, pàg. 331 

Peccat es de desviament mijà e començament de la fi per que son, volum III, pàg. 
335 

Incarnació es mijà per que creador e creatura cstàn un començament a tot univers 
creat, volum III, pàg. 394 

Interioritat es aquella forma per que les unes parts de la substància poden estar en 
les altres, volum III, pàg. 441 

Masculinitat es aquella essència per que son molts mascles, volum III, pàg. 464 
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Son raons per que en les creatures pluralitat e unitat son egualment causes de 
individuitat, volum III, pàg. 468 

 

Per què relatiu A. O. 
Molts son los dubtes que los un savis han contra los altres. Per que ell lo pregava 

que faés un libre general, volum I, pàg. 4 
Car si ésser no podia, no seria; per que bontat es enaxí sots raó de poder en quant 

pot ésser, volum I, pàg. 13 
E açò metex de magnificar e de durar e les altres. Per que es seguex en larbre 

possificar de les coses, volum I, pàg. 13 
Els seus altres accidents sustentats sobre confusió; per que ells cove ésser confuses, 

volum I, pàg. 25 
Per que per totes aquestes coses e per moltes daltres, comparam les fulles als 

accidents de les substàncies, volum I, pàg. 35 
Una figura en clavell e sots altra en martell e sots altra en coltell. Per que la 

quantitat continua es indivisibla segons sa espècia, volum I, pàg. 37 
Aquestes diriven de la rayl del arbre; per que estan primeres relacions, volum I, pàg. 

39 
Situs es en dues maneres per tot larbre elemental; per ques segueix que totes les 

parts son assituades en lur tot, volum I, pàg. 42 
La influencia del tronc a les branques e de una branca a altra, e en axí dels rams 

fulles e flors e fruyts. Per que aquesta influencia general es causa, volum I, pàg. 70 
Cnaxí de les altres; per que d aquestes produccions es product lo tronc, volum I, 

pàg. 71 
Son de la essència de la granea; e açò·s converteix. Per que en aquest pas es 

significat com les unes parts ixen en les altres, volum I, pàg. 71 
Los rams no lexen lur nombre. Per que en semblant manera es en les coses sajús 

inseparabilitat, volum I, pàg. 72 
La bonea del ram a la bonea de la fulla; per que sajús es dessemblant la bonea del 

home a la bonea del ase, volum I, pàg. 75 
Estan bones per bonea e grans per granea. Per que aquestes parts sajús son 

naturades per la natura, volum I, pàg. 75 
Açò meteix de la aygua e de la terra. Per que aquestes linyes desús son generals, 

volum I, pàg. 77 
Lo qual aer es confús; per que en quant sí no ha les .vj. dreceres, volum I, pàg. 79 
Enaxí de les altres coses semblants a aquestes. Per que fortuna no es res realment en 

les formes artificials, volum I, pàg. 85 
Les formes generals e primeres del Arbre elemental e vegetal; per que no poría ésser 

creximent, volum I, pàg. 112 
Los altres senys tots a específica; per que fora gran inconvenient si effatus no fos 

una branca del seny comú, volum I, pàg. 125 
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Altres coses semblants a aquestes. Per que lo tronc segons que es tocat de sa natura, 
respon al tocament per que es tocat per los agents naturals, volum I, pàg. 154 

Gran poder està en aquell ymaginar; per que del tronc ix gran semblança de poder, 
volum I, pàg. 155 

Ja navem parlat en los arbres denant aquest; per que en aquest volem parlar de les 
fulles, volum I, pàg. 206 

La participació quels uns arbres han ab los altres; per que aquell seria sobtjl e bo 
mercader qui sabés pendre los significats dels arbres, volum I, pàg. 214 

Son considerats segons auctoritats e oppinions de coses veres; per que filosofía es 
molt necessària a saber teologia, volum I, pàg. 223 

Axí de les altres coses semblants a aquestes. Per que en lexempli que havem donat 
de bonea, volum I, pàg. 231 

Just membrar e en lenteniment just entendre; per que mou los hòmens a just 
remembrament e enteniment, volum I, pàg. 235 

De bonea e granea duració poder volentat e les altres. Per que enaxí com lo foc 
regna pus fortment en lo pebre quels altres elements, volum I, pàg. 236 

Son en viandes molt membrades e amades; per que prudència consella que aquelles 
sabors tan grans sien gitades a oblit, volum I, pàg. 238 

Disposta a amar grans amabilitats per lo lum de la fe. Per que aytant com la fe es 
major, volum I, pàg. 252 

A ésser sanctedat virtut ajuden les altres virtuts; per que ella es comuna virtut de 
moltes, volum I, pàg. 253 

E per açò cove misericòrdia venir; per que contricció es virtut qui no pot fallir, 
volum I, pàg. 258 

Açò metex de prudència e de les altres virtuts. Per ques cove que la voluntat del 
prior o del abat, dona de moltes voluntats, sia ordonada, volum I, pàg. 259 

Es assituada semblança en moltes semblances; per que enaxí com lo cors ha un 
assituament, volum I, pàg. 264 

No poríen estar, ni estar en un loc e no en altre. Per que enaxí com lo crestall 
accidentalment pren la color del aur, volum I, pàg. 265 

Contra ço que ésser solia en virtut. Per que la diffinició de granea es en vici 
aquesta, volum I, pàg. 270 

Per açòs perden per accidia molts hòmens quis cuyden salvar; per que accidia es 
peccat molt perillós, volum I, pàg. 279 

Los falliments ni la manera que tenien dementre fallien. Per que los hòmens qui son 
irats, farien a ligar tro haguessen perduda la furor, volum I, pàg. 280 

No pusquen venir ni nulles coses obrar; per que ira es contra ésser, e ha 
concordança ab no ésser, volum I, pàg. 280-1 

Els mals dignes de no ésser, prodúu en ésser. Per que lom irat no fa differencía enfre 
destrucció de sí mctex, e de pare e fill, volum I, pàg. 281 

Per açò avaricia es contra sí metexa; per que los mercaders avars no poden pujar en 
tant grans riquees com los larcs, volum I, pàg. 284 
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Déus los dona corporalment e csperitualment; per que enaxí com peccat venial es 
alcún aparellament, volum I, pàg. 302 

En perill de perdre laltre principat eviternal; per que fan mal aquells prínceps, 
volum I, pàg. 311 

Enaxí jutge en lo judici significa lo príncep; per que la honor del jutge es honrament 
del príncep, volum I, pàg. 312 

Iilumina lenteniment dels hòmens a conèxer les veritats de les coses; per que los 
prínceps antics adoctrinats de filosofia havien maneres a bon regiment, volum I, pàg. 
316 

Car es esdevengut en peccat original; per que en axí ha libertat de fer mal, volum I, 
pàg. 319 

Enclinen lo príncep a usar de la mala libertat en fer mal; per que fa contra sí metex 
aquell poble qui vol, volum I, pàg. 319 

Aquest puniment pertany a Déu, mas no al príncep; per quel mercader sia axí 
diligent a comprar sots hàbit de prudència, volum I, pàg. 326 

Tant son occupats per los treballs e les guerres de les terres. Per que enaxí com les 
plantes requiren segons lur necessitat la calor del sol el ros de la nit, volum I, pàg. 330 

Enaxí poble requer al príncep ajusticia e pau; per que fan mal los prínceps, volum I, 
pàg. 330 

Pus ple de granea, de bontat e de les altres virtuts, que negún altre tronc; per que en 
ell estan tots los altres troncs del seu poble, volum II, pàg. 8 

Natures son en discreta quantitat e no en continua, son malaltes; per que la sanitat 
damdues les natures està en la continua quantitat, volum II, pàg. 11 

Es general a molts nombres particulars; per que en semblant manera les branques 
del tronc apostòlica, volum II, pàg. 12 

Quant se fa la pensa per ço que selcga lobjcct; per que lo manament segon es doble, 
volum II, pàg. 13 

Ànima ha poder en les causes elementals. Per que son los manaments .vj, volum II, 
pàg. 14 

El segon del enteniment, el terç de la memòria, el .iiij. de la ymaginativa, el .v. de la 
sensitiva, el .vj. de la vegetativa, el .vij. de la elementativa. Per que aquests manaments 
son fets al senyor papa e a tots sos sotsmeses, volum II, pàg. 14 

Déus no fa negún manament dè coses impossibles. Per que lapostoli pot obeir al 
manament que li es fet, volum II, pàg. 16 

Segons que li es fet manament. Per que en axí com lo manament es gran cove que la 
obediència sia gran, volum II, pàg. 16 

Segons que havem dit en les branques del Arbre sensual. Per que en quant Déus fa 
manament que hom lam de totes ses forces, volum II, pàg. 18 

Déu, gran bontat, gran duració, gran saviea, gran voluntat, e en axí de les altres 
formes divines. Per que la creença quel prevere ha, significa les formes que dites 
havem, volum II, pàg. 25 
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Product es de essència infinida e eternal; per que en aquella producció quantitat no 
ha loc per neguna manera, volum II, pàg. 33 

Quantitat segons que dit havem que noy pot ésser. Per que acció e passió qui sien 
formes accidentals, no poden ésser, volum II, pàg. 36 

Sotsposat que sia dins la cambra e de fores; per que enaxí com Déus es infinit per 
eternitat, volum II, pàg. 38 

Essència qui es Pare qui de sí meteix prodúu lo Fill, e del Pare e del Fill ix lo Sant 
Esperit; per que situs qui es creatura, es mirall e semblança en qui lumàn enteniment 
pren lestament, volum II, pàg. 38 

Açò metex lo Pare el Fill qui espiren lo Sant Esperit de sí metexs qui son eternitat. 
Per que enaxí com lo ferrer, qui no pot fer lo clau que fa de ferre, volum II, pàg. 39 

Enaxí de loc segons que navem parlat en lArbre elemental. Per que loc no pot ésser 
sustentat en subject infinit extens, volum II, pàg. 39 

De tot sí meteix prodúu lo Fill; per que ell no pot esscr en un loc nil Fill en altre, 
volum II, pàg. 40 

En neguna manera en la divina Trinitat no pot ésser loc. Per que fan mal los 
sarraïns els juseus qui han opinió, volum II, pàg. 40 

Doncs, començament mijà ne fi formes generals qui sien de la essència del mon; per 
ques segueix de necessitat que en lo mon no haja particulars formes, volum II, pàg. 66 

Pot ésser que en Guillem e en Jacme sien hòmens justs; per que peccat actual no 
sestén a tots e es particular, volum II, pàg. 71 

Açò meteix es de malea, qui es raó a mal que faça mal. Per que enaxí com bonea es 
raó a producció d ésser, enaxí malea es raó a privació d ésser, volum II, pàg. 74 

Per ço car lo foc es sec e làer humit; per que cove ésser la contrarietat major que la 
concordança, volum II, pàg. 75 

Arbre racional lànima del home empeltada en lo cors ab ell conjunt; per que en axí 
com lo foc empeltat en làer, en quant li està desús, volum II, pàg. 75 

Peccà Adam segons que havem provat; per que segons la justícia de Déu qui es 
gran, cove, volum II, pàg. 77 

Per açò la sua fí es movent movable e mogut; per que lo seu moviment es raó a tots 
los corporals movements sajús, volum II, pàg. 110 

En lo dia qui es sobre la terra del levant e ponent e mig jorn. Per que succesivament 
se fa moviment contínuament, volum II, pàg. 110 

Si la teòrica que ls antics han posada en la art destrolomía conten veritat, nils 
judicis ques fan de la art; per que més vegades fallexen que avenen, volum II, pàg. 114 

En Jupitcr qui nà altre, e en axí tro a la Luna; per que en ells està temps en discretes 
quantitats, volum II, pàg. 130 

Qui fo lo peccar den Judes e sobject a la relació; per que mort en Judes en malea, 
romàs lo sobject de la relació, volum II, pàg. 170 

Com les fins sien tantes e tants sien los hòmens; per que aytal mare tan noble e tan 
gran, es digna que sia molt amada, volum II, pàg. 188 
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No pres en sí negún mudament, car tot lo començà: per que lo mon estec tot 
començat de non re, volum II, pàg. 211 

Està la fi de la veritat de Déu e de la veritat de les creatures; per ques seguex que la 
fi de les creatures sia pus prop a elles, volum II, pàg. 256 

En axí de les altres formes primeres; per que totes creatures, segons cors natural, 
per encarnació son pujades a major virtut, volum II, pàg. 269 

Que oltra aquell no sia altra començabilitat; per que lo començament comú 
romanga en nombre ternal, volum II, pàg. 306 

Ço es saber, bonea granea e les altres; per que matèria noy pot estar, volum II, pàg. 
313 

Esperit Déu e sí meteix Déu, estant tots tres un Déu e no molts. Per que la 
contemplació es una e comuna, volum II, pàg. 339 

E en aquell temps que sencontraren lo foc e làer, lo sol se ponia; per que làer pregà 
lo foc que li feés lum, volum II, pàg. 345 

Mas làer callà e no volc al foc donar neguna responsió. Per quel foc se meravellà 
fortment, volum II, pàg. 346 

Que negún pogués csscr viciós en donar virtut; per que ella los pregava que li 
dixessen la manera segons la qual lo foc era viciós, volum II, pàg. 347 

Totes les vegades que volien haver concordança; per ques meravellaren molt fort 
com no podien haver concordança, volum II, pàg. 352 

No venia contra ell armat, e estava a la karitat que havia a son fill. Per que enaxi la 
ovella no hac paor del lop, volum II, pàg. 370 

Bona era karitat en companyia; per que ella no volia anar ab ell en companya, 
volum II, pàg. 379 

Mays val poder qui es d amar, que de veer d imaginar; per que deu hom tenir pus 
car, volum II, pàg. 400 

Per ço car Déus es tot amor no pot en ell ésser temor; per que de res no ha paor, 
volum II, pàg. 400 

Havies appetit e desig de devallar dels locs alts en los baixs; per que de mi not deus 
clamar ni del pomer, volum II, pàg. 410 

Remembrava la gran misericòrdia de Déu e estava obtinat enaxi com estar solia. Per 
que aquell home proposà que de tot en tot ne elegis la una part, volum II, pàg. 412 

Ell se tenia fort per despagat del escarn que li havia dit infern; per que ell la 
pregava que pregàs son fïll Jesu Christ que d aquí avant no lexàs anar negún home en 
infern, volum II, pàg. 419 

Ella dix al mul que ell ho significava en la sua figura; per que ella celar no ho podia, 
volum II, pàg. 424 

Respòs obediència e dix al ermità que ell no faía gran questió, per que no si 
convenia responsió, volum III, pàg. 120 

Enans que parlàs consirava longament ab deliberació en ço que dir volia; per que 
ella mal li volia, volum III, pàg. 142 
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Açò es per ço car los ulls no atenyen la essència de loc; per que la ymaginació 
ymagina les semblances de loc les quals los ulls atenyen, volum III, pàg. 227 

Lo primer mariner fo savi mercader qui desirà anar per la mar per ço que diners 
pogués guanyar; per que està mercaderia, causa de marineria, volum III, pàg. 249 

Ramon, en Martí consent a matrimoni e sa muller noy consent dedins, mas de fores 
per paraules: per quet demàn si val aquell matrimoni, volum III, pàg. 280 

Los hàbits de virtuts e de vicis alcunes vegades participen en los començaments; per 
que aquell home es tocat per làbit de luxúria e es tocat en lo començament del hàbit de 
castetat, volum III, pàg. 268 

Ramon, lo mercader qui compra lo cavall paga los diners en absència del cavall, e 
quant va a la casa del cavaller per pendre lo cavall, troba l mort; per que lo mercader 
deu recobrar los diners, volum III, pàg. 277 

Doblament de matrimoni comprèn en lassituament de triangle .ij. linyes, e cogucia 
assitúa lo marit en gran viltat, per que en aytal home lo pus alt orde no deu ésser 
assituat, volum III, pàg. 287 

Lo mon no poría reebre aquella infinitat, mas lo poder la poría donar sil subject era 
dispost a reebre; per que enaxí com lo poder no pot lo mon infinir per bontat granea e 
les altres, nol pot infinir per eternitat, volum III, pàg. 343 

Per què interrogatiu directe 

Per que plorats?, volum I, pàg. 4 
E per que a mes paraules no responets?, volum I, pàg. 6 
Per que amats més les belles fembres que les leges?, volum II, pàg. 360 
Per que havets plaer en oir vanitats?, volum II, pàg. 360 
Per que los hòmens qui les díen no reprenets?, volum II, pàg. 360 
Per que havets plaer en odorar la rosa?, volum II, pàg. 360 
Per que per la rosa membrats luxúria?, volum II, pàg. 361 
Per que trop menjats?, volum II, pàg. 361 
Per que vos nom tancats?, volum II, pàg. 361 
Per que us escalfats?, volum II, pàg. 361 
Per que castedat no arnats?, volum II, pàg. 361 
Per que mentits?, volum II, pàg. 361 
Per que vos mo consellats?, volum II, pàg. 361 
Per que vos tant dormits?, volum II, pàg. 361 
Per que sots ociosa?, volum II, pàg. 361 
Per que tremolats?, volum II, pàg. 361 
Per que havets consciència?, volum II, pàg. 361 
Per que sots malalte?, volum II, pàg. 361 
Per que no arnats temprança?, volum II, pàg. 361 
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Per que morits?, volum II, pàg. 361 
Per que de mi us partits?, volum II, pàg. 361 
Per que tamen tant los hòmens?, volum II, pàg. 361 
Per que més contrari?, volum II, pàg. 361 
Per que no has paor?, volum II, pàg. 361 
Per que vos no havets consciència?, volum II, pàg. 361 
Per que ames tenebres?, volum II, pàg. 361 
Per que vos no anats de dies?, volum II, pàg. 361 
Per quem tenets ociosa en bontat?, volum II, pàg. 362 
Per que has elet mal prelat?, volum II, pàg. 362 
Per que vos nom fets bona?, volum II, pàg. 362 
Per que dix lo mon axò?, volum II, pàg. 384 
Per que ha mal a les substàncies que crema, ni per que les consuma?, volum III, 

pàg. 5 
Per que ha mal a les substàncies que crema, ni per que les consuma?, volum III, 

pàg. 5 
Per que lo foc dura més en lo plom que en lo ferre com sia lo ferre pus fort quel 

plom?, volum III, pàg. 6 
Per que pot més escalfar laygua que il·luminar?, volum III, pàg. 7 
Per que lo foc ha concordança ab làer e ab la terra?, volum III, pàg. 8 
Per que lo foc ha appetit a engenrar laur qui no es engenrat en la sua espècia?, 

volum III, pàg. 8 
Per que son contraris?, volum III, pàg. 8 
Per que ha appetit a pujar a ensús?, volum III, pàg. 8 
Per que lo foc ab una metexa virtut desseca la teula e dessol la cera?, volum III, 

pàg. 8 
Per que la virtut de la forma neix en la matèria e ix en lactu?, volum III, pàg. 9 
Differencia accidental, per que es?, volum III, pàg. 10 
Lo foc, per que fon laur e no liquifica la pedra?, volum III, pàg. 10 
Lo foc, per que escalfa làer?, volum III, pàg. 10 
Per que concordança qui es part substancial de substància no priva de tot en tot 

contrarietat de la substància elementada?, volum III, pàg. 10 
Per que les substàncies elementades no son les unes en les altres?, volum III, pàg. 

12 
Per que no puja a ensús naturalment e devalla a enjús?, volum III, pàg. 12 

Sil foc es en lo pebre, per que nol crema?, volum III, pàg. 14 
Per que no ha tan gran virtut en la carabaça com en lo pebre?, volum III, pàg. 14 
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La bonea sensitiva, per que es?, volum III, pàg. 14 
Per que es pus noble que de la vegetativa?, volum III, pàg. 15 
Lanimal, per que ha porós?, volum III, pàg. 15 
Per que les fembres no han tants pels en la barba com los hòmens?, volum III, pàg. 

15 
Lermità, per que esquiva viandes saboroses?, volum III, pàg. 17 
Per que lermità devallà de la montanya, e venc en la ciutat veer les belles fembres?, 

volum III, pàg. 17 
Per que es pus fort per antiquitat que per novitat?, volum III, pàg. 18 
Les coses qui son falses, per que semblen ésser veres?, volum III, pàg. 19 
Per que mal príncep haurà en infern mays de pena que altre home?, volum III, pàg. 

20 

Príncep, per que es?, volum III, pàg. 20 
Es demanat: per que príncep deu haver major vergonya que altre hom?, volum III, 

pàg. 20 
Es demanat: per que es prelat?, volum III, pàg. 20 
Es demanat: per que a lEsgleya es donat lemperi?, volum III, pàg. 21 
Es demanat: per que a papa es més donat d onor que a altre home?, volum III, pàg. 

21 
Es demanat: per quels clergues no han mullers?, volum III, pàg. 21 
Es demanat: per que los cosses celestials son incorrumpibles?, volum III, pàg. 21 
Es demanat: per que les flors se giren al Sol?, volum III, pàg. 21 
Es demanat: per quel Sol ha major concordança ab lo foc que ab laygua?, volum III, 

pàg. 22 
Es demanat: per que lo Sol es pus luent en lo mig dia que en lo matí?, volum III, 

pàg. 22 
Es demanat: per que laygua de les fontanes es pus freda destiu que divern?, volum 

III, pàg. 22 
Com lo demoni haja peccat en temps, per que ha pena eviternal?, volum III, pàg. 23 
Les raons de Déu, per que son?, volum III, pàg. 27 
Per que los cavallers en la batalla se giten a mort per deffendre de mort lur senyor 

lo rey?, volum III, pàg. 28 
Es demanat, per que los hòmens glots no volen partir la carn a la taula?, volum III, 

pàg. 28 
Es demanat: per que los hòmens avars moren enans quels altres?, volum III, pàg. 28 
Es demanat: per que Déus no exoeix los hòmens totes vegades quel preguen?, volum 

III, pàg. 28 
Es demanat: per que Déus dona tribulacions e passions als hòmens peccadors?, 

volum III, pàg. 28 
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Es demanat: per que es atrobat jutge?, volum III, pàg. 29 
Es demanat: per que los hòmens han natural appetit a estar tots temps en esta 

present vida, com siacó que laltra vida sia molt pus noble que aquesta?, volum III, pàg. 
29 

Es demanat: per que son temptacions, ni per quels hòmens en aquesta vida no poden 
haver repòs?, volum III, pàg. 29 

Es demanat: per que son temptacions, ni per quels hòmens en aquesta vida no poden 
haver repòs?, volum III, pàg. 29 

Poblica utilitat, per que ha tan pocs servidors?, volum III, pàg. 29 
Es demanat: per quel chaos general no es sensible?, volum III, pàg. 30 
Es demanat: per quel pomer e la sua essen—cia no pot animal veer?, volum III, pàg. 

30 
Es demanat: per que lo tronc del Arbre elemental no occupa loc al tronc del pomer?, 

volum III, pàg. 30 
Com lo cavall no sia de inteiligibilitat, per que es intelligible?, volum III, pàg. 34 
Home, per que mor?, volum III, pàg. 35 
Com vici sia de virtut privada, per que es en subject real e natural sustentat?, volum 

III, pàg. 37 
Bon príncep, per que ha major mèrit que altre home?, volum III, pàg. 38 

Príncep, per que fa son fill primer nat hereu?, volum III, pàg. 38 

Príncep, per que ha paor?, volum III, pàg. 38 

Príncep, per que ama més honramcnt que diners?, volum III, pàg. 38 

Príncep, per que deu ésser pus humil que altre home?, volum III, pàg. 38 
Per que a príncep pertany més lealtat que a altre home?, volum III, pàg. 38 

Príncep, per que ha muller?, volum III, pàg. 38 
Apostoli, per que deu ésser senyor de príncep?, volum III, pàg. 39 
Apostoli, per que deu haver major concordança ab príncep que ab altre home?, 

volum III, pàg. 39 

Príncep, per que besa lo peu al apostoli?, volum III, pàg. 39 
Apostoli, per que ha tan alta cadira?, volum III, pàg. 39 
Apostoli, per que ha blanques vestidures?, volum III, pàg. 39 
Apostoli, per que no ha muller?, volum III, pàg. 39 
Per que no son molts apostolis?, volum III, pàg. 39 
Per que divern «ha més daygua en los flums que en autumpne?, volum III, pàg. 40 
Per que influeix sajús en les substàncies clementades figura quatrangular e 

triangular?, volum III, pàg. 40 
Per que devallen del cel e estan sajús ab los hòmens?, volum III, pàg. 42 
Infern, per que es?, volum III, pàg. 43 
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Los hòmens, per que reclamen tan sovén nostra Dona?, volum III, pàg. 44 

Nostra Dona, per que hac tan gran dolor per la mort de son Fill?, volum III, pàg. 44 
Com nostra Dona sia tant piadosa, per que no ha pietat dels dampnats?, volum III, 

pàg. 44 
Es demanat: per que lo Fill de Déu no sencarnà en molts hòmens?, volum III, pàg. 

45 
Es demanat per quel Fill de Déu no sangelicà?, volum III, pàg. 45 
Lo donzell, per que senuja de servir son senyor?, volum III, pàg. 48 
Los hòmens per que han menester consell?, volum III, pàg. 48 
Per que lo sol de la caldera en que bull loli no es tant calt com loli, com siacó que 

aquell partícip ab la flama?, volum III, pàg. 48 
Los hòmens, per que son pus homils en terra estranya que en la lur terra?, volum 

III, pàg. 48 
Los hòmens, per ques díen desonríes?, volum III, pàg. 48 
Los homcns, per que menyspreen los uns los altres?, volum III, pàg. 49 
La mort, per que es pus prop al porc gras que al magre?, volum III, pàg. 49 
Los hòmens rics per que son pereosos?, volum III, pàg. 49 
Los hòmens avars per que son ergulloses?, volum III, pàg. 49 
Lo foll rey per que es sotsmès de algun vil home?, volum III, pàg. 49 
Los hòmens per que treballen més per haver honrament que per haver sanitat?, 

volum III, pàg. 49 
Per que les gents amen vana glòria?, volum III, pàg. 49 
Com lo rey sia pus sotsmès que altre home, per que es ergullós?, volum III, pàg. 49 
Los hòmens rics per que menyspreen los pobres?, volum III, pàg. 49 
Per que servitut í es ergullosa?, volum III, pàg. 49 
La matèria per que es pus ergullosa que la forma?, volum III, pàg. 49 
Per que lo foc es pus prop a sentir que laygua?, volum III, pàg. 49 
Per que lo pages es rey en sa casa?, volum III, pàg. 49 
Lomé peccador, per que es ergullòs de son vici?, volum III, pàg. 50 
Lo marit e sa muller, per que han baralla?, volum III, pàg. 50 
Com la nit sia de laygua, per que lo foc es crgullós de nit?, volum III, pàg. 50 

Repreniment per que es perillós?, volum III, pàg. 50 
Per que es pus noble en la fi que en lo començament?, volum III, pàg. 50 
Per que escarneix les mans de son marit qui son negres?, volum III, pàg. 50 
Lo vi qui alegra la voluntat, per que fa plorar lenteniment del home?, volum III, pàg. 

50 
Les faves, per que desigen haver la natura de la canella?, volum III, pàg. 50 
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Lo mercader per que escarneix lo pagès son pare?, volum III, pàg. 50 
Per que amen més los hòmens major honrament que menor?, volum III, pàg. 50 
La blancor del argent, per que escarneix la negror del ferre?, volum III, pàg. 51 
Lo pagès, per que reprèn lo rey qui sojorna?, volum III, pàg. 51 
Lo rey, per que porta espasa?, volum III, pàg. 51 
La una mà e l altra, per que son amigues?, volum III, pàg. 51 
Ergull, per que no vol companyó?, volum III, pàg. 51 
Home fat, per que vol ésser amat?, volum III, pàg. 51 
Home sotsmès, per que ama sojorn?, volum III, pàg. 51 
Lo senyor, per que no ha pietat de son sotsmès?, volum III, pàg. 51 
Lomé luxuriós, per que porta en la sua mà la flor del lir?, volum III, pàg. 51 
Lo leó, per que ha paor dels hòmens?, volum III, pàg. 51 
Lo cà el lop qui son semblants, per que s volen mal?, volum III, pàg. 51 
Home qui vol trair rey, per que ha paor?, volum III, pàg. 52 
A cavaller, per que es fet honrament?, volum III, pàg. 52 
Les fembres, per que han major vergonya que ls hòmens?, volum III, pàg. 52 
Home pereós per que es magre?, volum III, pàg. 52 

Peccat de luxúria, per que es pus prop a la ànima que al cors?, volum III, pàg. 52 
Home qui reprèn a altre, per que escusa sí meteix com hom lo reprèn?, volum III, 

pàg. 52 

Per que blastomava son pare e sa mare?, volum III, pàg.53 

Pus que voluntat no sent, per que ha colpa per sentir?, volum III, pàg. 53 
Lo corb, per que escarneix la cornella car es negra?, volum III, pàg. 53 
Los lops, per que menuguen les ovelles?, volum III, pàg. 53 
Les fembres, per que han major paor quels hòmens?, volum III, pàg. 53 
Lase qui bramava, per que escarnia lo rosenyol qui cantava?, volum III, pàg. 53 
Hom discret, per que ha pena com ab home indiscret participa?, volum III, pàg. 53 
Es demanat, per que son tants mals hòmens?, volum III, pàg. 53 
Per que de nostra Dona null hom no deu ésser desesperat?, volum III, pàg. 60 

Nostra Dona per que es tan poderosa?, volum III, pàg. 60 

Nostra Dona per que no ama tots hòmens?, volum III, pàg. 60 
Es demanat: per que Déus ha pres humana natura?, volum III, pàg. 61 
Es demanat: per que substància elementada no pot ésser buyda?, volum III, pàg. 64 
Es demanat: per que una candela qui encén altra candela no minva de flama?, 

volum III, pàg. 64 
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Com los .iiij. elements sien dunes rayls metexes e de un tronc meteix, per que son 
differents?, volum III, pàg. 64 

La esfera del foc per que es més a ensús que les esferes dels altres elements?, volum 
III, pàg. 64 

La poma, per que es porosa?, volum III, pàg. 66 
Es demanat: per que es ymaginació?, volum III, pàg. 70 
Per quel cors del home es pus bo quel cors del ase?, volum III, pàg. 70 
Es demanat: per que naix hom contret?, volum III, pàg. 70 
Algun hom, per que ha .vj. dits en la mà?, volum III, pàg. 71 
En home, per que lo braç esquerre no es tan fort com lo dret, com sia ço que lo cor 

qui es membre principal, sia a la part esquerra?, volum III, pàg. 71 
Lo cors del home, per que es pelós?, volum III, pàg. 71 
Lomé, per que ha lo ventre en lo mig loc del cors?, volum III, pàg. 71 
Lomé, per que menuga e beu?, volum III, pàg. 71 
Lomé, per que ha dos bracós e dues cames?, volum III, pàg. 71 
Es demanat: per que memòria està més a ensús que bontat granea duració poder 

glòria virtut veritat?, volum III, pàg. 72 
Memòria per que es?, volum III, pàg. 72 
Per que lenteniment qui no es de la natura de corporal moviment, entén pus 

sobtilment en un temps que en altre?, volum III, pàg. 73 
Com lenteniment no sia totes coses, per que entén les totalitats de les coses?, volum 

III, pàg. 73 
Com lenteniment no sia de natura masculina ni feminina, per que es pus sobtil e pus 

fort en los hòmens que en les fembres?, volum III, pàg. 75 
Demanà l ermità al enteniment: per que somien los hòmens?, volum III, pàg. 76 
L enteniment trist, per que desseca los osses com sia ço que ell no sia de natura 

seca?, volum III, pàg. 76 
Justicia per que es?, volum III, pàg. 77 
Fortitudo per que es?, volum III, pàg. 79 

Temprança, dix l ermità: per quet volen mal los metges? , volum III, pàg. 80 

Temprança, dix l ermità: per que has major paor del vi que de laygua? 81 

Temprança, dix l ermità: per que és tan cnujosa?, volum III, pàg. 81 

Temprança, dix l ermità: per que est tan magra?, volum III, pàg. 81 
Fe, dix l ermità: per que és?, volum III, pàg. 81 
Fe, per que plores?, volum III, pàg. 81 
Esperança per que es?, volum III, pàg. 82 
Caritat: per que no has paor?, volum III, pàg. 84 
Caritat, per que ama més estar en la voluntat que en lenteniment?, volum III, pàg. 84 
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Justicia e fortitudo, per que reptaven la voluntat del peccador qui peccava?, volum 
III, pàg. 85 

Temprança, dix justicia: per que moblidats en la taula?, volum III, pàg. 86 
Fe, dix justicia: e per que plores?, volum III, pàg. 86 
Dix fe a justicia, per que no faia aquella demanda a la voluntat dels hòmens aui tant 

los amen?, volum III, pàg. 86 
Justicia, dix karitat: e per que plores?, volum III, pàg. 87 

Prudència e fortitudo, per que son amigues?, volum III, pàg. 88 

Prudència, per que mor?, volum III, pàg. 88 
Com prudència viva per entendre, per que ama fe qui no entén?, volum III, pàg. 89 

Prudència, dix caritat: e per que nous niostrats major en amar Déu que en amar los 
hòmens, com yo sia per la primera entenció en amar Déu e per la segona en amar los 
hòmens?, volum III, pàg. 90 

Demanà caritat a prudència per que dormia, car quaix tot lo mon se perdia?, volum 
III, pàg. 90 

Demanà l ermità a karitat; per que Déus dona en est segle tantes de passions als 
seus amics?, volum III, pàg. 92 

Caritat, dix l ermità: per que Déus mana que hom am son enemic?, volum III, pàg. 
92 

Caritat, dix l ermità: per que lome pobre ha major mèrit si fa almoyna de un diner, 
que lome ric qui fa almoyna de un bessant?, volum III, pàg. 92 

Com fe e caritat degen haver gran concordança, fe per que ha tant paucs amics?, 
volum III, pàg. 95 

Paciència, per que es?, volum III, pàg. 96 
Humilitat, per que desira ésser en tots hòmens?, volum III, pàg. 97 
Per que lome viu avorrex tocar loras mort e no avorreix tocar la bèstia morta?, 

volum III, pàg. 97 
Per que fembra naturalment es pus piadosa e ha major paor que home?, volum III, 

pàg. 98 
Castedat, per que es?, volum III, pàg. 98 
Per que la fembra casta es pus loada per castedat que lome qui es cast?, volum III, 

pàg. 98 
Per que lo pare ha major plaer que sa filla sia casta, que son fill?, volum III, pàg. 98 
Per que lome larc ha major plaer en donar que en pendre?, volum III, pàg. 98 
Per que lome vell naturalment no es tan larc com home jove?, volum III, pàg. 98 
Per que home naturalment es pus leal per amor que per temor?, volum III, pàg. 99 
Fermetat, per que es?, volum III, pàg. 99 
Per que la mare es pus diligent a nodrir son fill com es poc que com es gran?, volum 

III, pàg. 100 
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Per que lo cavaller es pus diligent en guanyar honor e laor, que en procurar sanitat 
de son cors?, volum III, pàg. 100 

Suavetat, per que es?, volum III, pàg. 100 
Consciència, per que es?, volum III, pàg. 101 
Contricció, per que es?, volum III, pàg. 102 
Com la fembra naturalment haja major vergonya que home, per que home com fa 

falliment deu haver major vergonya que fembra?, volum III, pàg. 102 
Com sanctedat sia tant comuna virtut e virtut sia pus comuna en home que en 

fembra, per que pietat fa enans plorar les fembres que ls hòmens?, volum III, pàg. 104 

Suavetat, dix l ermità: per que plores?, volum III, pàg. 107 

Paciència, dix l ermità: per que has major paor de vergonya en temprança que en 
veritat?, volum III, pàg. 107 

Pietat, dix l ermità: per que has major abstinència en lo plorar dels hòmens que en 
lo plorar de les fembres?, volum III, pàg. 108 

Castedat, dix l ermità: per que les fembres kan major abstinència contra luxúria que 
ls hòmens, pus que ls hòmens han major força que les fembres?, volum III, pàg. 108 

Per que lome prodigós ha major abstinència en mentir quel home avar?, volum III, 
pàg. 108 

Per que lome leal ha major abstinència tn fer tració que en fer luxúria?, volum III, 
pàg. 108 

Abstinència, dix l ermità: per que est?, volum III, pàg. 109 
Abstinència, per que has passió?, volum III, pàg. 109 

Pietat, dix l ermità: per que estàs major en la fembra casta que en la luxuriosa?, 
volum III, pàg. 111 

Com en la fembra no haja tanta de fermetat com en home, per ques mou enans a 
pietat que home?, volum III, pàg. 112 

Consciència, dix l ermità: per que has natura de tristicia?, volum III, pàg. 112 

Suavetat, dix l ermità: per que sots major en la dona luxuriosa que en la casta?, 
volum III, pàg. 113 

Castedat, dix l ermità: per que estàs trista, com tu sies tan bona?, volum III, pàg. 
114 

Suavetat, dix l ermità: per que sots major en larguea que en avarícia?, volum III, 
pàg. 115 

Larguea, dix l ermità: avaricia, per que no ha paor del jutge?, volum III, pàg. 115 
Contricció, dix l ermità: per que sots major en home larc que en avar?, volum III, 

pàg. 115 
Fermetat, dix l ermità: per que havets major amistat ab lealtat que ab falsia?, volum 

III, pàg. 115 
Lealtat, dix diligència: per que plores?, volum III, pàg. 115 
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Los hòmens leals, per que parlen a espau e van humilment per la carrera?, volum 
III, pàg. 116 

Los hòmens leals, per que no sescusen tan fort com hom los repta de falsia, com fan 
los hòmens falsos?, volum III, pàg. 116 

Lomé savi e discret, per que consira enans que parla?, volum III, pàg. 118 

Suavetat, dix l ermità: per que parles tan espau?, volum III, pàg. 118 
Lomé savi e discret, per que consira enans que parla?, volum III, pàg. 118 

Suavetat, dix l ermità: per que parles tan espau?, volum III, pàg. 118 
Consciència, dix l ermità: per que has major concordança ab temor que ab amor?, 

volum III, pàg. 119 
Consciència, dix l ermità: per que estàs tota hora trista?, volum III, pàg. 119 
Com vergonya sia bona virtut, per que la han los hòmens ab temor?, volum III, pàg. 

119 

Vergonya, dix l ermità: per que és?, volum III, pàg. 120 
Gola, per que es?, volum III, pàg. 120 
Avaricia, dix larguea: per que mest contraria?, volum III, pàg. 121 
Luxúria per que es?, volum III, pàg. 122 
Ergull per que es?, volum III, pàg. 122 
Accidia per que es?, volum III, pàg. 123 
Enveja per que es?, volum III, pàg. 124 
Ira per que es?, volum III, pàg. 125 
Com hom avar no vulla molt despendre e home golós vulla molt menjar, avaricia e 

gola per que han concordança e no son contraris?, volum III, pàg. 125 
Per que los hòmens glots e luxuriosos son pus pobres e viven menys que altres 

hòmens?, volum III, pàg. 126 
Per que més fembres son luxurioses que glotes?, volum III, pàg. 126 
Gola e enveja, dix l ermità: per que sots amigues?, volum III, pàg. 127 

Vella luxuriosa, dix l ermità: per que reprens ton fill de luxúria e no reprens la 
filla?, volum III, pàg. 129 

Ergull, dix avaricia: per que és contra la honor de Déu?, volum III, pàg. 129 
E tu, avaricia, per que est contra la fi dels bens temporals?, volum III, pàg. 129 
E vosaltres, dix lermità, per queus reprenets, pus que a virtuts sots contraries?, 

volum III, pàg. 129 
Per que la fembra vella luxuriosa no es tant ergullosa com la fembra jove 

luxuriosa?, volum III, pàg. 132 
Accidia, dix l ermità: per que ames mes luxúria en les pus nobles fembres, que en les 

menys nobles?, volum III, pàg. 132 
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Per que la fembra es mills disposta a csser luxuriosa que envejosa, e lome a ésser 
envejós que a esser luxuriós?, volum III, pàg. 133 

Per que les fembres son més represes de luxúria, quels hòmens denveja?, volum III, 
pàg. 133 

Per que lome luxuriós no es irat contra lo seu peccat, e es irat contra sa muller 
luxuriosa?, volum III, pàg. 133 

Per que home ergullós es pus tost irat que altre home?, volum III, pàg. 135 
Injuria per que es?, volum III, pàg. 137 
Indiscreció per que es?, volum III, pàg. 137 
Flaquea de cor per que es?, volum III, pàg. 137 
Per que los hòmens sanguinis son pus ardits que ls fleumàtics?, volum III, pàg. 137 
Intemprança per que es?, volum III, pàg. 138 
Infidelitat per que es?, volum III, pàg. 138 
Desesperança per que es?, volum III, pàg. 139 
Los hòmens desesperats per que estan trists?, volum III, pàg. 139 
Maldir, per que és major que ben dir?, volum III, pàg. 141 
Inmundicia, per que és major esperitualment que corporalment?, volum III, pàg. 143 

Usura per que es?, volum III, pàg. 143 

Pigricia, per que estàs més en los hòmens rics que en los hòmens pobres?, volum III, 
pàg. 143 

Incurialitat, dix l ermità: per que plores?, volum III, pàg. 144 
Incurialitat, és amada per gola?, volum III, pàg. 144 
Inobediencía, per que rius?, volum III, pàg. 144 
Injuria e infidelitat, per que havets tan gran poder en lo mon?, volum III, pàg. 145 
Injuria, per queus alegrats?, volum III, pàg. 145 
Injuria, per que tenits ociosos los diners del home ric?, volum III, pàg. 145 
Injuria, per que fets tració?, volum III, pàg. 145 
Injuria, lo jutge ladre per que fa penjar los hòmens ladres?, volum III, pàg. 145 
Injuria, per que fets mentir los hòmens?, volum III, pàg. 145 
Indiscreció, per que sots tan gran?, volum III, pàg. 147 
Indiscreció, per que sots desesperada?, volum III, pàg. 147 
Indiscreció, per que sots tan cruel?, volum III, pàg. 147 
Indiscreció, per que sots impacient?, volum III, pàg. 147 
Indiscreció, per que sots pereosa a fer bé?, volum III, pàg. 148 
Indiscreció, per que sots mal ensenyada?, volum III, pàg. 148 
Flac cor, per que son tants infeels en lo mon?, volum III, pàg. 148 
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Flac cor, per que est desesperat?, volum III, pàg. 149 
Flac cor, per que no has gran caritat?, volum III, pàg. 149 
Flac cor, pus que has tants diners, per que non fas part als pobres?, volum III, pàg. 

149 
Flac cor, per que no has vergonya de mentir?, volum III, pàg. 149 
Flac cor, per que dius mal dels hòmens ardits e amics de larguea?, volum III, pàg. 

149 
Flac cor, per que no has paciència?, volum III, pàg. 149 
Flac cor, per que no has fermetat e estàs enaxi com la fulla del arbre qui a tots vents 

se gira?, volum III, pàg. 149 
Flac cor, per que fas falsia?, volum III, pàg. 150 
Flac cor, per que no has diligència?, volum III, pàg. 150 
Flac cor, per que est mal ensenyat?, volum III, pàg. 150 
Flac cor, pus que tot est paor, per que no est obedient per ço quel prelat not faça 

mal?, volum III, pàg. 150 
Intemprança, com los sarrains no hagen fe, per que tairen pus quels crestians? —, 

volum III, pàg. 150 
Intemprança, per que fas tració a aquells qui en tu se confien?, volum III, pàg. 151 
Intemprança, per que los hòmens qui han trop menjat son impacients?, volum III, 

pàg. 151 
Intemprança, per que escupen tan sovén los hòmens?, volum III, pàg. 151 
Intemprança, per que son los hòmens pereosos en agost?, volum III, pàg. 152 
Infidelitat, per que no havets esperança?, volum III, pàg. 152 
Infidelitat, per que vivits de mentir en tants hòmens?, volum III, pàg. 153 
Desesperança, per que fas tració?, volum III, pàg. 154 
Crueltat, per que ments?, volum III, pàg. 156 
Crueltat, per que dius mal de caritat?, volum III, pàg. 156 
Crueltat, per que és impacient com los pobres te demanen almoyna?, volum III, pàg. 

156 
Crueltat, per que és mal ensenyada?, volum III, pàg. 156 

Tració, per que dius mal de bonea e caritat?, volum III, pàg. 157 

Tració, per que és impacient?, volum III, pàg. 157 
Homicidi, per que aucius los hòmens?, volum III, pàg. 157 
Ladronici, per que no havets vergonya de mentir?, volum III, pàg. 158 
Ladronici, per que sots impacient?, volum III, pàg. 159 
Ladronici, per que anats de nits?, volum III, pàg. 159 
Ladronici, per que sots desleal?, volum III, pàg. 159 
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Ladronici, per que sots?, volum III, pàg. 159 
Mentir e mal dir, per que havets feta companya?, volum III, pàg. 159 
Per que los hòmens mentidors son pus impacients que altres?, volum III, pàg. 159 
Maldir, per que deits mal dels hòmens humils com han paciència?, volum III, pàg. 

160 
Maldir, per que no deits mal de incons tancia qui es mal vici?, volum III, pàg. 160 
Maldir, per que deits mal dels clergues?, volum III, pàg. 160 
Maldir, per que no deits mal de symonia e de ypocresia?, volum III, pàg. 160 
Maldir, per que parlats vilanament?, volum III, pàg. 161 
Impaciència e inconstancia, per que sots amigues?, volum III, pàg. 161 
Impaciència per que sots leja?, volum III, pàg. 161 
Impaciència, los hòmens ypocrits per que son tan fort vostres amics?, volum III, pàg. 

161 
Impaciència, per que havets més amics que paciència?, volum III, pàg. 161 
Impaciència, per que sots mal ensenyada?, volum III, pàg. 161 
Impaciència, per que sots desobedient a abstinència?, volum III, pàg. 161 
Inconstancia, per que sots leja?, volum III, pàg. 161 
Inconstancia, per que sots falsa?, volum III, pàg. 161 
Inconstancia, per que sots en un temps ensenyada e en altre temps mal ensenyada?, 

volum III, pàg. 162 
Inmundicia, per que parlats dementre menjats e tenits la boca plena?, volum III, 

pàg. 162 

Pigricia, per que és mal ensenyada?, volum III, pàg. 163 
Per que ls cavallers deuen ésser pus ardits que altres hòmens?, volum III, pàg. 164 
Burgeses, per que son?, volum III, pàg. 164 
Burgeses, per que deuen ésser francs?, volum III, pàg. 164 

Sayg, dix lermità: per que és ergullós?, volum III, pàg. 166 

Rey, per que has confessor?, volum III, pàg. 167 
Confessor de rey, per que plores?, volum III, pàg. 167 

Rey, per que plores?, volum III, pàg. 167 
Branca, per que est tan gran?, volum III, pàg. 168 
Branca, per que est?, volum III, pàg. 168 
Per que son .xij. signes e no més ni menys?, volum III, pàg. 169 
Per que los signes han circular moviment?, volum III, pàg. 169 
Per que n Àries se mou an Thaurus en Thaurus an Gemini, e n Àries nos mou an 

Pisces ni en Pisces an Acarius?, volum III, pàg. 169 
Lestrolomià, per que erra tan sovent en son judici?, volum III, pàg. 169 
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Per que n Àries es de la complexió del foc e en Pices de laygua?, volum III, pàg. 170 
Per que en Gemini es de la complexió del àer e en Càncer de laygua?, volum III, 

pàg. 170 
Bonea d àngel, dix l ermità: per que no és tan principal raó com lenteniment?, 

volum III, pàg. 170 

Àngel, dix l ermità: per que les tues raons principals son .iij. e no menys ni més?, 
volum III, pàg. 170 

Enteniment d àngel, per que és finalment?, volum III, pàg. 171 
Eviternitat, per que has dues branques e no més, e per que dues e no una tan 

solament?, volum III, pàg. 171 
Eviternitat, per que has dues branques e no més, e per que dues e no una tan 

solament?, volum III, pàg. 171 
Infern, per que és tan gran?, volum III, pàg. 172 
Per que en Jesu Christ ha dues natures e no més, o que haja una natura tan 

solament?, volum III, pàg. 174 
Déus, per que es Pare?, volum III, pàg. 175 
Per que son .iij. persones e no més ni menys?, volum III, pàg. 178 
Per que la bontat no està en quart nombre?, volum III, pàg. 178 
Lo FiII qui es engenrable e es cngcnrat, per que no es una persona en quant 

generabilitat e altra persona en quant es engenrat?, volum III, pàg. 179 
Per que, doncs, lo Pare no es una persona en quant es pare e altra persona en 

quant, volum III, pàg. 179 
Lo Sant Esperit, per que no espira e nó engenra e no prodúu alguna persona per 

alguna manera? no es pare?, volum III, pàg. 180 
Per que no es dues persones?, volum III, pàg. 180 
Per que los elements ho han repòs en les substàncies elementades, pus que San a la 

fi daquelles?, volum III, pàg. 180 
Per que los hòmens qui esperen ordenar lur testament e fer satisfacció com son 

malalts, son enganats les demés vegades?, volum III, pàg. 181 
Per que los hòmens deuen ymaginar e membrar e amar temprança al començament 

de la taula?, volum III, pàg. 181 
Honor nova, per que deu esquivar companya de antiquat honor?, volum III, pàg. 

181 
Home ric, per que deu esquivar companya de hom pobre?, volum III, pàg. 181 
Lucifer, dix i ermità: per que maleex ton enteniment?, volum III, pàg. 185 
Lucifer, per que no has esperança?, volum III, pàg. 186 

Ramon, dix l ermità, per que maleyst lo teu ésser?, volum III, pàg. 186 
Home qui ha esperança, per que no ha paor?, volum III, pàg. 186 
Los elements composts, per que son?, volum III, pàg. 187 
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Per que igniíícativitat es pus intensa forma que ignificabilitat matèria?, volum III, 
pàg. 187 

Lo foc qui es leuger, per que devalla a enjús?, volum III, pàg. 188 
E laygua qui es fexuga, per que puja a ensús?, volum III, pàg. 188 

Ymaginació, per que ha major plaer en ymaginar la rosa que en ymaginar lo 
lebrós?, volum III, pàg. 192 

Príncep, per que est comuna persona?, volum III, pàg. 197 

Príncep, per que has paor?, volum III, pàg. 197 

Príncep, per que vols ésser poderós?, volum III, pàg. 198 

Poder de príncep, per que plores?, volum III, pàg. 199 

Príncep, per que ames més honrament que diners?, volum III, pàg. 199 
Honor de príncep, per que plores?, volum III, pàg. 199 

Príncep, per que plores?, volum III, pàg. 199 

Príncep, per que has libertat?, volum III, pàg. 199 
Esgleya, dix l ermità: per que plorats?, volum III, pàg. 200 
Festa, per que plores?, volum III, pàg. 200 

Voluntat, com tu sies franca naturalment, per que les fet manament?, volum III, pàg. 
200 

Voluntat, per que les fet manament cpie ams Déus més que tu metexa e a ton proïsme 
axí com a tu metcxa?, volum III, pàg. 200 

Enteniment, com tu sies franc, per que les fet manament?, volum III, pàg. 201 

Sent Pere, dix l ermità: per quet feu manament Jesu Christ .iij. vegades que donasses 
a menjar a les sues ovelles?, volum III, pàg. 201 

Memòria, per que les fet gran manameivf e de grans coses?, volum III, pàg. 201 
Memòria, per que plores?, volum III, pàg. 202 
Argent, per que est tan gran?, volum III, pàg. 204 

Sol, per que es ton moviment de ponent a levant?, volum III, pàg. 204 

Sol, per que est mogut de levant a ponent, com tu naturalment te moves de ponent a 
levant?, volum III, pàg. 205 

Saturnus, per que est de la complecció de la terra?, volum III, pàg. 205 

Saturnus, per que es teu lo disabte?, volum III, pàg. 205 

Obstinació d àngel mal, per que est?, volum III, pàg. 205 

Àngel, per que has major entendre que home, com sia ço que home particip ab totes 
creatures?, volum III, pàg. 206 

Infern, per que blastomes Déu qui es bo?, volum III, pàg. 207 
Demanà l ermità a nostra Dona: com los peccadors sien contra ton Fill, per que has 

pietat dells?, volum III, pàg. 207 

Pietat, per que plores?, volum III, pàg. 208 
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Peccador, per que has en nostra Dona esperança?, volum III, pàg. 208 

Peccador, pus que nostra Dona es de tu advocada, tu per que no est son advocat en 
honraria per tot lo mon?, volum III, pàg. 208 

Regina muller del rey, per que no est crgullosa?, volum III, pàg. 208 
Filla de rey, per que ames virginitat e no vols marit?, volum III, pàg. 208 
Per que sosté que negún hom sia en servitut del dimoni en lo foc infernal?, volum 

III, pàg. 209 
Per que son tan pocs segons comparació de les altres nacions, volum III, pàg. 211 
Ni per que tants dells sien en peccat?, volum III, pàg. 211 
Bontat, per que est pus bella en la ànima que en lo cors?, volum III, pàg. 212 
Per que la dona bella trenca lo mirall del vidre?, volum III, pàg. 212 
Gustus, per que t clames dels ulls?, volum III, pàg. 214 

Oració, dix l ermità: per que has lexada ymaginació?, volum III, pàg. 214 

Sant home, per que no ames ésser honrat, volum III, pàg. 214 
E per que no has vergonya quant est desonrat?, volum III, pàg. 214 

Peccador, per que jutges tu metex?, volum III, pàg. 215 
Justicia, per que vals més que aur ni argent?, volum III, pàg. 215 
Entendre, per que estàs en la saviea de Déu?, volum III, pàg. 216 
Demanà l ermità a Déu per que no ha paor?, volum III, pàg. 218 
Déus, per que es major senyor?, volum III, pàg. 218 
Honor, per que plores?, volum III, pàg. 219 
Justicia, per que rius?, volum III, pàg. 219 

Peccat, per que rius?, volum III, pàg. 219 
Ergull, per que plores?, volum III, pàg. 219 
Libertat, per que estàs en servitut?, volum III, pàg. 220 
Libertat, per que est?, volum III, pàg. 220 

Temptació, per que est?, volum III, pàg. 221 

Prior, per que est bo a esser abat?, volum III, pàg. 221 
Capítol, per que est malalt?, volum III, pàg. 221 
Abbat, per que has paor de metzines?, volum III, pàg. 221 
Confessió, per quet fa bon usar?, volum III, pàg. 221 
Confessió, per que plores?, volum III, pàg. 221 

Príncep viciós, per que has diligència en fer mal?, volum III, pàg. 222 

Poder de príncep, per que has paor?, volum III, pàg. 222 

Vergonya, dix l ermità: per que estàs més en pendre que en donar segons virtut?, 
volum III, pàg. 223 
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Quantitat, per que es?, volum III, pàg. 224 

Ramon, lo foc per que es foc e no es altre element?, volum III, pàg. 224 

Ramon, qualitat per que ès?, volum III, pàg. 224 
Lo foc en la poma, per que no es visible?, volum III, pàg. 232 

Ramon, temps per que no es visible?, volum III, pàg. 232 
Per que, doncs, diu hom que lome veu e ou?, volum III, pàg. 234 

Ramon, per que home es pus definible per relació que per negún altre accident?, 
volum III, pàg. 245 

Ramon, làbit de fusteria per que es?, volum III, pàg. 246 

Ramon, per que un home ama més apendrc de art de fusteria que de ferreria, o de 
ferreria que de fusteria?, volum III, pàg. 246 

Ramon, per que un home vol ésser fuster e no carnicer?, volum III, pàg. 247 

Ramon, com neguna art mecànica sia tant necessària com agricolía, per que lo 
pagès es menys honrat que altre mecànic?, volum III, pàg. 248 

Ramon, per que los mercaders han més diners que ls altres hòmens?, volum III, pàg. 
248 

Ramon, per que los mercaders son pus leals quels altres hòmens?, volum III, pàg. 
248 

Los mariners per que son pus ardits que altres hòmens?, volum III, pàg. 249 

Ramon, per que lo gramàtic usa més de nom e de verb que lo lògic?, volum III, pàg. 
250 

Ramon, los lògics per que son pus prop a ésser fantàstics que altres hòmens?, volum 
III, pàg. 250 

Ramon, per que larismètic ha pus certes mesures quel geomètric?, volum III, pàg. 
252 

Ramon, per quel geomètric consira enans linya diomètrica que triangular?, volum 
III, pàg. 252 

Ramon, per que lo geomètric moltiplica primerament .ij. de .j. e .iiij. de .ij. e .viij. de 
.iiij, que .iij. de .j. e .vj. de .iij. e .xij. de .vj.?, volum III, pàg. 252 

Les fembres per que usen més de l accent de la .i. que de la .a.?, volum III, pàg. 253 

Ramon, per que la sciencia de astronomia es pus incerta que altra?, volum III, pàg. 
254 

Ramon, per que jurista usa més del hàbit de memòria que del hàbit de enteniment, 
com sia ço que justícia haja major concordança ab lenteniment que ab memòria?, 
volum III, pàg. 254 

Ramon, per que moren més hòmens per metges que non guarexen?, volum III, pàg. 
255 

Ramon, com philosofía sia tan general sciencia, per que no son molts philosofs?, 
volum III, pàg. 259 

Ramon, fe per que no es hàbit natural?, volum III, pàg. 263 
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Per que los theolocs s esforcen aytant com poden en ells entendre?, volum III, pàg. 
264 

Ramon, per que virtut es pus noble en lo mig loc que en los extrems?, volum III, pàg. 
266 

Ramon, lo scrvu per que no es reebut al testimoni de son senyor?, volum III, pàg. 
273 

Per que lo jutge punyx en Guillem e no en Pere?, volum III, pàg. 273 

Ramon, en comprar e en vendre per que es hom tengut més per engàn de meytat que 
d altra quantitat?, volum III, pàg. 276 

Ramon, discripció de bens mobles, per que es posada en menor temps que discripció 
de bens inmobles?, volum III, pàg. 276 

Ramon, causa per que es assituada en figura de triangle e no de quadrangle o 
quintangle, axí com assituament moral de jutge reus e actor?, volum III, pàg. 276 

Ramon, per que home mut no pot fer testament?, volum III, pàg. 277 
Per que val la dcrrcra venda e no la primera?, volum III, pàg. 277 

Ramon, fembra per queno es presa en testimoni, com siacó que fembra parla pus 
yvacósament e pus específica que lomc?, volum III, pàg. 278 

Ramon, baptisme per que es?, volum III, pàg. 279 
Confirmació per que es?, volum III, pàg. 280 

Ramon, matrimoni per que es?, volum III, pàg. 280 

Ramon, lo sagrament del altar per que es?, volum III, pàg. 281 
Per que lo cors de Jesu Christ no creix?, volum III, pàg. 281 
Per que los senys no atenyen aquell en lo sagrament en veent gustant odorant e 

tocant?, volum III, pàg. 281 

Ramon, orde per que es?, volum III, pàg. 281 

Ramon, per que no pot fer lo sagrament del altar negún hom sinó lo prevere?, volum 
III, pàg. 281 

Ramon, prevere qui es vedat, per que pot fer lo sagrament del altar?, volum III, pàg. 
282 

Ramon, penitencia per que es?, volum III, pàg. 282 

Ramon, confessió per que es?, volum III, pàg. 282 

Ramon, per que lo prevere pot perdonar colpa al home qui ab ell se confessa e no la 
pot perdonar a sí meteix?, volum III, pàg. 282 

Ramon, extrema uncció per que es?, volum III, pàg. 282 

Ramon, per que la extrema uncció no fa hom als infants petits?, volum III, pàg. 283 
Per que es dita cascuna qual e no altra?, volum III, pàg. 283 

Ramon, per que prevere no pot ésser advocat?, volum III, pàg. 287 

Ramon, per que es vedat que bígamus no pusca ésser prevere?, volum III, pàg. 287 
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Ramon, usura per que es?, volum III, pàg. 288 

Ramon, per que diu hom quen Saturnus es mal el Sol calt?, volum III, pàg. 289 

Ramon, la Luna per que es de la complecció de laygua?, volum III, pàg. 290 

Ramon, per que lo Sol ha plus activa virtut que les altres planetes?, volum III, pàg. 
291 

Ramon, per que la Luna dona major experiència de les sues proprietats que ncguna 
de les altres planetes?, volum III, pàg. 291 

Ramon, lo Sol per que es assituat en lo mig loc d en Saturnus e de la Luna?, volum 
III, pàg. 292 

Ramon, lo firmament per que es assituat en cercle?, volum III, pàg. 292 

Ramon, temps per que es?, volum III, pàg. 293 

Ramon, per que lo Sol se mou en estiu en alt e en yvern en baix?, volum III, pàg. 293 

Ramon, lo demoni per que no ha esperança?, volum III, pàg. 298 

Ramon, la qualitat moral de Mahumet per que es eviternal com sia ço quel seu 
peccat sia fenit e termenat?, volum III, pàg. 299 

Ramon, Lucifer per que no ha libertat en fer bé?, volum III, pàg. 299 
Per que farà mal?, volum III, pàg. 301 

Ramon, per que peccador ha colpa com ha desesperança per ço car lo seu peccat es 
gran?, volum III, pàg. 303 

Ramon, Jesu Christ per ques lexà vendre ligar escarnir e crucificar?, volum III, pàg. 
307 

Ramon, Jesu Christ per que no hac muller ni enfants?, volum III, pàg. 307 

Ramon, Jesu Christ per que fo pobre?, volum III, pàg. 307 

Ramon, les qualitats de Déu per que no son accidentals?, volum III, pàg. 311 
Lo seu amar per que no es accidental?, volum III, pàg. 311 
Per que la bontat del Pare e del Eill no son dos bontats, e açò meteys de les altres 

raons?, volum III, pàg. 312 

Ramon, per que negues tu que en Déus no ha hàbits, com Déus sia bontat e bon, 
granea e gran, e en axí dels altres?, volum III, pàg. 314 

Ramon, per que en Déu no pot esser assituament?, volum III, pàg. 315 

Poma qui estàs en lo pomer, per que has appetit de devallar en la terra?, volum III, 
pàg. 317 

Ramon, la cirera que la truja menjava, per que plorava es reía?, volum III, pàg. 317 

Ramon, per que les plantes majorment han vert color?, volum III, pàg. 317 

Ramon, per que les plantes lexen caer les fulles?, volum III, pàg. 317 

Ramon, per que son tants hòmens peccadors?, volum III, pàg. 318 

Ramon, com les penes d infern sien tan grans, per que los peccadors nan tan poca 
paor?, volum III, pàg. 318 
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Ramon, per que Déus sosté que un home sia sotsmès d altre, com sia ço que abdós 
sien semblants en especie e en natura?, volum III, pàg. 318 

Ramon, per que dona bella es ergullosa per sa bellea, e dona bona no es ergullosa 
per sa bontat, com siacó que bonea sia pus bella que cara de dona?, volum III, pàg. 
319 

Ramon, lo rey qui es blastomat en la cadira, per ques riu?, volum III, pàg. 319 

Ramon, bellea corporal per que està mills en rey que en altre home?, volum III, pàg. 
319 

Ramon, per quels hòmens han desig en haver infants?, volum III, pàg. 319 

Ramon, per quel pare vol que son fill sia millor que ell e el fill ho desira ésser?, 
volum III, pàg. 320 

Ramon, per quel rey desirava mes que de son linatge se seguissen molts reys que 
daltre Itnatge?, volum III, pàg. 320 

Per que consent a son marit còpula carnal?, volum III, pàg. 320 

Ramon, lo Sol per que apar major en lo matí que en lo migdia?, volum III, pàg. 321 

Ramon, per que lo Sol es pus calt en hora de vespres que en tcrcia?, volum III, pàg. 
321 

Ramon, lo demoni per que procura lo peccat dels hòmens, pus sab que per lo peccat 
dells haja major pena?, volum III, pàg. 321 

Ramon, per que son les febres?, volum III, pàg. 322 

Ramon, per que lo demoni no fa bé?, volum III, pàg. 322 

Ramon, per que pinten los pintors qui son enfre nos, los demonis en figura negra, e 
aquells qui son en Índia en figura blanca?, volum III, pàg. 322 

E per que ls pinten de leja figura?, volum III, pàg. 322 

Paradís, per que plores?, volum III, pàg. 322 

Ramon, per que paradís maley lo lop qui tolc a una regina son fill?, volum III, pàg. 
322 

Ramon, per que van més hòmens en infern que en paradís?, volum III, pàg. 322 

Ramon, com lo mon sia de Déu, per que soffer que ls lops menuguen les ovelles?, 
volum III, pàg. 322 

Ramon, per que es Esgleya?, volum III, pàg. 322 

Ramon, per que es religió?, volum III, pàg. 322 

Ramon, per que dix lo no savi en son cor que Déus no es?, volum III, pàg. 323 

Ramon, per que les flors han més de odor que les fulles?, volum III, pàg. 326 

Ramon, les flors per que no estan tant en larbre com les fulles?, volum III, pàg. 326 

Ramon, les flors per que han pus intensa color que les fulles?, volum III, pàg. 326 

Ramon, la figuera per que no ha flors?, volum III, pàg. 326 

Ramon, per que les figues son pus plaents a menjar quels altres fruyts?, volum III, 
pàg. 326 
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Ramon, per que en los ulls ha moltes gonelles?, volum III, pàg. 327 

Ramon, los hòmens per que han plaer en veer belles figures e desplaer en veer leges 
figures?, volum III, pàg. 327 

Ramon, per que los ulls son majorment de la color de laygua e de la terra que de la 
color del foc ni del àcr?, volum III, pàg. 327 

Ramon, per que la vestigia del peu no es instrument a ymaginar la color del peu?, 
volum III, pàg. 329 

Ramon, hom per que es?, volum III, pàg. 331 

Ramon, per que mèrits son flors de viruts?, volum III, pàg. 331 

Ramon, per que es mèrit?, volum III, pàg. 331 

Ramon, jutjar per que es?, volum III, pàg. 332 

Ramon, temprança per que ha mèrit?, volum III, pàg. 332 

Ramon, temprança per que es més atribuida en menjar que en altra flor?, volum III, 
pàg. 333 

Ramon, per que es amor major per donar que per pendre?, volum III, pàg. 335 

Ramon, la santa Esgleya per que plora?, volum III, pàg. 337 

Ramon, per que es necessària cosa Déus ésser?, volum III, pàg. 337 

Ramon, Déus no ésser, per que es desamable?, volum III, pàg. 338 

Ramon, per que cove ésser .j. Déu e no molts?, volum III, pàg. 338 

Ramon, per que no pot ésser més de una sobirana bontat?, volum III, pàg. 338 

Ramon, per que no poden ésser molts deus?, volum III, pàg. 339 

Ramon, per que està en Déu pluralitat?, volum III, pàg. 339 

Ramon, per que la pluralitat de Déu cove ésser de Pare e de Fill e de Sant Esperit, e 
no d altres proprietats?, volum III, pàg. 340 

Per que per l entenent es appellat Pare e per lentelligible Fill?, volum III, pàg. 340 

Ramon, per que covencn ésser les persones divines .iij. e no més ni menys?, volum 
III, pàg. 342 

Ramon, per que no son .ji. pares en Déu, dos fills, dos sants esperits, o més?, volum 
III, pàg. 342 

Ramon, per que es original peccat, com sia ço que en generalitat sia més de mal que 
en especialitat?, volum III, pàg. 345 

Ramon, per que es peccat original csperitualment?, volum III, pàg. 346 

Ramon, lo sarraí qui cuyda ésser en estament de salvació e ignora original peccat e 
no està en actual peccat, com se mor per que es damnat?, volum III, pàg. 346 

Ramon, sots posat que Déus sia encarnat e mort, per ques sigueys quel mon sia 
recreat?, volum III, pàg. 346 

Ramon, per que coven ésser resurrecció?, volum III, pàg. 348 

Ramon, per que es ànima inmortal?, volum III, pàg. 348 
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Ramon, per que cove ésser glòria?, volum III, pàg. 349 

Ramon, per que es Déus encarnat?, volum III, pàg. 350 

Ramon, per que Jesu Christ covenc esser fill de fembra e no de home?, volum III, 
pàg. 350 

Ramon, per que Jesu Christ es ja encarnat e no es a encarnar?, volum III, pàg. 351 

Ramon, per que Jesu Christ no fo encarnat en lo començament del mon?, volum III, 
pàg. 351 

Ramon, per que Jesu Christ nasc de fembra verge?, volum III, pàg. 351 

Ramon, dix l ermità: per que Jesu Christ devallà als inferns?, volum III, pàg. 352 

Ramon, Jesu Christ per que resuscità?, volum III, pàg. 353 

Ramon, per que Jesu Christ pujà al cel?, volum III, pàg. 353 

Ramon, per que cove ésser judici general?, volum III, pàg. 353 

Ramon, per que plou pus sovén en marcs que en setembre?, volum III, pàg. 354 

Ramon, per que lo fenoll crex més de dia que de nit?, volum III, pàg. 355 

Ramon, per ques fa millor sagnar en vér que en altre temps?, volum III, pàg. 355 

Ramon, per que l oliver no pert les fulles en hivern les quals pert la figuera?, volum 
III, pàg. 355 

Ramon, per que del gra de la mostalla ix major arbre que del gra del forment qui es 
major?, volum III, pàg. 355 

Ramon, per que laygua de la mar es salada?, volum III, pàg. 355 

Ramon, l entendre e lamar de seraphim per que son eguals en granea de bontat?, 
volum III, pàg. 356 

Ramon, seraphim per que ama més Déus que sí metex?, volum III, pàg. 356 

Ramon, per que Déus no pres natura de moltes creatures?, volum III, pàg. 360 

Ramon, per que la sobirana bontat e eternitat no son raons a Déu com sien moltes 
bonees eternals creades?, volum III, pàg. 361 

Ramon, per quel poder de Déu no pot ésser encarnat en leó o en grua?, volum III, 
pàg. 361 

Ramon, per que per raó de la divina bontat e saviea cove ésser encarnació?, volum 
III, pàg. 361 

Ramon, per que Déus no prodúu tot aquell bé que entén ésser possible?, volum III, 
pàg. 361 

Ramon, per que la divina bontat no esti raó a la divina voluntat que am Déus ésser 
angelicat?, volum III, pàg. 362 

Per que la sobirana bontat no la fa verificar en la creença dels hòmens qui la 
descreen?, volum III, pàg. 362 

Ramon, per que per bontat e per glòria cove ésser encarnació?, volum III, pàg. 362 

Ramon, com la encarnació sia bona e gloriosa, per que hac Jesu Christ en la creu 
passió?, volum III, pàg. 362 
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Ramon, per que la bonea divina e la bonea creada han concordança per una 
encarnació e no per moltes?, volum III, pàg. 363 

Ramon, la divina bontat per que no es raó a Déu quel mon sia començat a molts 
hòmens?, volum III, pàg. 364 

Per que es tan gran granea de falsedat en lo mon qui principalment es creat per ço 
que Déus sia encarnat?, volum III, pàg. 367 

Ramon, per que es incarnació?, volum III, pàg. 368 
Per que lo Pare el Sant Esperit no foren incarnats?, volum III, pàg. 375 
Per que Déus no ha presa natura dàngel?, volum III, pàg. 375 
Per que poder e majoritat no estan raons a moltes incarnacions?, volum III, pàg. 

376 

Ramon, poder e minoritat per que estan raons de incarnació?, volum III, pàg. 376 

Ramon, per que Déus, per granea de saviea e de voluntat, cove ésser incarnat?, 
volum III, pàg. 377 

Per que no es causa a moltes incarnacions com sia granea major causa a moltes que 
a una?, volum III, pàg. 377 

Ramon, per que a la saviea de Déu pertany mills saber gran veritat que poca?, 
volum III, pàg. 377 

Ramon, la saviea de Déu per que consira pena com sia a ella abastant consirar 
glòria?, volum III, pàg. 378 

Ramon, la saviea de Déu per que no sab quen Martí pot ésser papa lo qual no serà 
papa?, volum III, pàg. 379 

Ramon, la divina voluntat per que ama més gran virtut que poca?, volum III, pàg. 
380 

Ramon, la divina voluntat per que ama més major veritat que menor?, volum III, 
pàg. 380 

Ramon, pus que la divina voluntat es gran e no poca, per que ama poca veritat?, 
volum III, pàg. 381 

Ramon, major glòria per que es més amable que menor?, volum III, pàg. 381 

Ramon, per que voluntat ama major 3 distincció damic e damat?, volum III, pàg. 
381 

Ramon, per que per major amabilitat de concordança es incarnació significada?, 
volum III, pàg. 381 

Ramon, la divina voluntat per que no ama fi creada en eternitat?, volum III, pàg. 
382 

Ramon, major majoritat de voluntat per que posa incarnació de necessitat?, volum 
III, pàg. 382 

Ramon, virtut moral per que pot estar pus fortmet en lo mig d amor?, volum III, pàg. 
384 

Ramon, per ques cove mills incarnació segons Déu ab ésser que ab no ésser, com a 
Déu incarnació no sia necessària?, volum III, pàg. 384 
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Ramon, per que glòria e differencia estan raons a incarnació?, volum III, pàg. 388 

Ramon, per que a Déus se cové mills crear creatura major que menor?, volum III, 
pàg. 398 

Ramon, producció en Déu per que es de necessitat?, volum III, pàg. 400 
Per que poder e voluntat no han concordança en amar peccat?, volum III, pàg. 406 

Ramon, per que en Déu no pot ésser contrarietat?, volum III, pàg. 406 
Per que ha creada contrarietat?, volum III, pàg. 406 

Ramon, producció per que es necessària a la virtut veritat e glòria de Déu?, volum 
III, pàg. 409 

Ramon, mijà per que es necessari a la glòria virtut e veritat de Déu?, volum III, pàg. 
410 

Ramon, desegualtat ab que ni per que està pus luny a la virtut veritat e glòria de 
Déu?, volum III, pàg. 411 

Ramon, començabilitat per que està en Déu de necessitat?, volum III, pàg. 411 

Ramon, naturalment distincció per que està major en concordança que en 
contrarietat?, volum III, pàg. 412 

Ramon, per que es pus útil ésser que ben ésser?, volum III, pàg. 415 

Ramon, com lo ferre sia pus útil que l argent, per que es l argent pus bell quel 
ferre?, volum III, pàg. 415 

Ramon, lo foc qui participa ab la Luna, per que devalla sajús participar ab lo 
pebre?, volum III, pàg. 415 

Ramon, los hòmens per ques peniden?, volum III, pàg. 416 

Ramon, per que lome qui es ric e honrat no vol veer son parent vil e pobre?, volum 
III, pàg. 416 

Ramon, pus que ls ulls no poden veer visibilitat, per que la desiren?, volum III, pàg. 
417 

Ramon, home per que no pot ésser vist?, volum III, pàg. 417 

Ramon, la ymaginativa per que no pot ymaginar en un temps tot lo cercle del 
firmament?, volum III, pàg. 417 

Ramon, per que ymaginar mort val més que ymaginar vida?, volum III, pàg. 417 

Ramon, la memòria per que es malalta?, volum III, pàg. 418 

Ramon, vida dome per que està?, volum III, pàg. 418 

Ramon, com cogitar sia pus noble que sentir, per que es més desirat sentir que 
cogitar?, volum III, pàg. 418 

Ramon, la memòria per que oblida Déu?, volum III, pàg. 419 

Ramon, Déus per que no es honrat per tot lo mon?, volum III, pàg. 419 

Ramon, e per que plora fe?, volum III, pàg. 420 

Ramon, justicia per ques clama dels hòmens a esperança?, volum III, pàg. 420 
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Ramon, força per que està major?, volum III, pàg. 420 

Ramon, per quel fill porta colpa per son pare?, volum III, pàg. 421 

Ramon, peccat per que no pot ésser crcatura?, volum III, pàg. 421 

Ramon, amistat de príncep per que es perillosa?, volum III, pàg. 421 

Ramon, si Déus no fos, per que ço que es res no fora?, volum III, pàg. 422 
Per que no poden ésser?, volum III, pàg. 422 

Ramon, en Déu per que nex Déu?, volum III, pàg. 422 

Ramon, de Déu per que ix Déu?, volum III, pàg. 422 

Ramon, lo mon per que no pot ésser eternal?, volum III, pàg. 422 

Ramon, home per quantes maneres es obligat a servir Déu?, volum III, pàg. 422 

Ramon, lo poder de Déu per que pot més de granea que de poquea?, volum III, pàg. 
423 

Ramon, Jesu Christ per que morí?, volum III, pàg. 423 

Ramon, Jesu Christ per que de valia en infern?, volum III, pàg. 423 

Ramon, Jesu Christ per que resuscità, volum III, pàg. 423 

Ramon, Jesu Christ per que sen pujà al cel?, volum III, pàg. 423 

Ramon, Jesu Christ per que jutjarà los bons e los mals?, volum III, pàg. 423 

Ramon, los astronomians per que erren tan sovén en lurs judicis?, volum III, pàg. 
424 

Ramon, per que son més hòmens en error que en veritat?, volum III, pàg. 426 

Ramon, Jesu Christ per que prega?, volum III, pàg. 427 

Ramon, lo Sant Esperit per que no prodúu persona?, volum III, pàg. 428 

Ramon, nombre per que no pot ésser infinit?, volum III, pàg. 429 

Ramon, lo foc per que ha més de perfecció en lo compost que en sí meteix?, volum 
III, pàg. 429 

Ramon, per que es un mon e no son molts?, volum III, pàg. 430 

Ramon, abstracció per que es?, volum III, pàg. 435 

Ramon, per que la matèria es pus espessa que la forma, com sia ço que la forma sia 
pus plena que la matèria?, volum III, pàg. 439 

Ramon, per que lome malencòlic es pus fexuc quel fleumàtic, e lome malencòlic 
corre més quel fleumàtic?, volum III, pàg. 439 

Per que les substàncies primes son pus plenes que les grosses?, volum III, pàg. 440 

Ramon, per que les substàncies primes son pus longucs que les grosses?, volum III, 
pàg. 440 

Per que no es la matèria leugera plus que la forma?, volum III, pàg. 440 
Per que devalla sajús, com lo devallaraent sia enaxí per ponderositat com pujament 

per leugería?, volum III, pàg. 440 
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Ramon, com layga de la pluja sia greu, per que puja a ensús?, volum III, pàg. 440 

Ramon, interioritat per que es?, volum III, pàg. 442 

Ramon, exterioritat per que es?, volum III, pàg. 442 

Ramon, per que estació està més per forma que per fin?, volum III, pàg. 443 

Ramon, per que dormició ha major concordança ab estació que ab moviment?, 
volum III, pàg. 443 

Ramon, estació per que es?, volum III, pàg. 443 

Ramon, durea per que es?, volum III, pàg. 444 

Ramon, per que los osses son pus durs que la carn?, volum III, pàg. 444 

Ramon, l argent fos per que es moll?, volum III, pàg. 444 

Ramon, ayga freda per que restreny lome?, volum III, pàg. 444 

Ramon, longuea per que es?, volum III, pàg. 445 

Ramon, per que amplea està major causa de superfícies que longuea?, volum III, 
pàg. 445 

Ramon, prioritat per que es?, volum III, pàg. 448 

Ramon, tercioritat per que es?, volum III, pàg. 449 

Ramon, aucmentació per que es?, volum III, pàg. 449 

Ramon, disposició per que es?, volum III, pàg. 450 

Ramon, propríetat per que es?, volum III, pàg. 450 

Ramon, proporció per que es?, volum III, pàg. 451 

Ramon, condició per que es?, volum III, pàg. 452 

Ramon, entenció per que es?, volum III, pàg. 452 

Ramon, obra per que es?, volum III, pàg. 453 

Ramon, en les substàncies naturals per que es refluencia?, volum III, pàg. 454 

Ramon, neximent per que es?, volum III, pàg. 456 

Ramon, departiment per que es?, volum III, pàg. 456 

Ramon, inseparabilitat per que es?, volum III, pàg. 457 

Ramon, possibilitat per que es?, volum III, pàg. 458 

Ramon, semblança per que es?, volum III, pàg. 459 

Ramon, dessemblança per que es?, volum III, pàg. 459 

Ramon, corporalitat per que es?, volum III, pàg. 460 

Ramon, transmutació per que es?, volum III, pàg. 460 

Ramon, lugor per que es?, volum III, pàg. 461 

Ramon, superfícies per que es?, volum III, pàg. 463 

Ramon, per que son .vj. dreceres e no més o menys?, volum III, pàg. 464 

Ramon, masculinitat per que es?, volum III, pàg. 464 
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Ramon, lo gall pus que es mascle per que engenra gallina neguna vegada?, volum 
III, pàg. 465 

Ramon, membrositat per que es?, volum III, pàg. 465 

Ramon, empeltació per que es?, volum III, pàg. 467 

Ramon, per que empeltació de perer pot ésser feta en pomer e no en figuera?, volum 
III, pàg. 467 

Ramon, perseytat per que es?, volum III, pàg. 467 

Ramon, individuitat per que es?, volum III, pàg. 468 

Ramon, per que unitat e pluralitat son egualment causes de individuitat?, volum III, 
pàg. 468 

Ramon, contingència per que es?, volum III, pàg. 469 

Ramon, perfecció per que es?, volum III, pàg. 470 

Ramon, color per que es?, volum III, pàg. 471 

Ramon, sò per que es?, volum III, pàg. 472 

Ramon, tactu qui està per sentir per que es?, volum III, pàg. 473 

Ramon, com la brasa del foc toca la mà, per que la mà sent dolor?, volum III, pàg. 
473 

Ramon, concepció per que es?, volum III, pàg. 474 

Ramon, per que negún home no poría viure sens dormir?, volum III, pàg. 474 

Ramon, per que los hòmens embriacs han major appetit de dormir que ls altres?, 
volum III, pàg. 474 

Ramon, per que los uns hòmens vellen més quels altres?, volum III, pàg. 475 

Ramon, per que lome somia mes quels animals irracionals?, volum III, pàg. 475 

Ramon, per que lome malencòlic somia més que altre home?, volum III, pàg. 475 

Ramon, per que home malencòlic es pus trist que altre home?, volum III, pàg. 476 

Ramon, per que los hòmens son pus sans divern que destiu?, volum III, pàg. 476 

Ramon, malaltia per que es?, volum III, pàg. 477 
Per que té los fills drets a la drescera de la branca?, volum III, pàg. 477 
E com la toca, per que los reblega?, volum III, pàg. 477 

Ramon, substància per que es?, volum III, pàg. 478 

Ramon, lo salze per que no ha fruyt?, volum III, pàg. 479 

Ramon, la cirera per que ha lo pinyol de dins e no defora enaxí com ha la amella e 
la nou?, volum III, pàg. 480 

Ramon, lo cavall per que es fruyt?, volum III, pàg. 480 

Ramon, en lo cavall, colorat per que es fruyt de la sensitiva?, volum III, pàg. 481 

Ramon, lo cavall per que no es fruyt de sí metex finalment?, volum III, pàg. 481 
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Ramon, naturalment per que los uns hòmens son pus sobtils que altres?, volum III, 
pàg. 484 

Ramon, per que vísus es pus leuger que auditus?, volum III, pàg. 484 

Ramon, en la sensitiva per que cove ésser sèn comú?, volum III, pàg. 485 

Ramon, lo sèn comú per que està e mou los sens particulars?, volum III, pàg. 485 

Ramon, per que la potencia visiva ha concordança ab mollea e la auditiva ab 
durea?, volum III, pàg. 485 

Ramon, en lo sèn per que una potencia es de moltes e un object de mjolts e un actu 
de molts?, volum III, pàg. 485 

Ramon, per que en gustar no ha tanta moltiplicació d espècies com en veer?, volum 
III, pàg. 487 

Ramon, los ulls per que no veen de nit com sia que lugor sia una de lurs parts 
essencials?, volum III, pàg. 489 

Ramon, lo fruyt de ymaginació per que es?, volum III, pàg. 494 

Ramon, lo fruyt del príncep per que es principalment?, volum III, pàg. 499 

Ramon, com lo fruyt de Jhesu Christ sia tan saborós, per quen gusten tan pocs 
hòmens?, volum III, pàg. 505 

Ramon, home just per que ha adversitat 3 en est mon e home mal prosperitat?, 
volum III, pàg. 507 

Ramon, per que l infant senclina enans a les natures del cors que de la ànima segons 
cors natural?, volum III, pàg. 508 

Ramon, en elecció per que es sanctedat pus elegible que honrament?, volum III, pàg. 
508 

Ramon, dels hòmens virtuosos per que son los uns trists els altres alegres?, volum 
III, pàg. 511 

Ramon, ànima per que d aquest mon nos pot sadollar?, volum III, pàg. 511 

Ramon, aquest Arbre per que es?, volum III, pàg. 513 

 

Per què interrogatiu indirecte 

Pot hom conèxer los començaments de peccat on comencen ni de que comencen ni 
per que comencen ni per que ha home libertat a peccar e libertat a fer bé, volum I, pàg. 
273 

Pot hom conèxer los començaments de peccat on comencen ni de que comencen ni 
per que comencen ni per que ha home libertat a peccar e libertat a fer bé, volum I, pàg. 
273 

E en aquest pas pot hom conèxer per que les planetes son errants e han diverses 
ordenaments, volum II, pàg. 121 

E en aquest pas pot hom conèxer per que virtut es major en lo mig que en los 
estrcms, volum II, pàg. 123 
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Dix lo lop al moltó per que estava ab home qui menuga carn e fa çabates de cuyr, 
volum II, pàg. 359 

Dix lo lop al ca per que li volia mal, volum II, pàg. 360 
Dix la voluntat als ulls per que guardaven les fembres belles pus fortment que les 

leges, volum II, pàg. 360 
Molt se meravellava de la ovella qui no havia discreció en pregar lo lop qui era son 

enemic ni havia ymaginada la enamistat qui era enfre los lops e les ovelles, ni per que 
no era estada irada del anyell quel home havia menjat, volum II, pàg. 369 

E adoncs demanà al corb quel certificàs per que la ovella no havia haguda ira del 
home qui li havia menjat son fill, volum II, pàg. 370 

El lebrer dix a son frare per que havia volgut que ell hagués enans ajudat al altre 
ca, volum II, pàg. 377 

Lo mon demanà a Déu per que lavía creat, volum II, pàg. 384 
Per que vos, oració e ymaginació, dix entenció, no sabets ço que la fi dix al 

començament. E com fo axò?, volum II, pàg. 394 
E l ermità demanà al demoni per que plorava, volum II, pàg. 418 
E I ermità dix al demoni, per que faia fer mal als hòmens pus que la sua pena lin 

crexía?, volum II, pàg. 418 
Elles demanaren a differencia, pus que elles eren differents, per que les havia 

vestides d un meteix drap, volum II, pàg. 420 
Es demanat per quel foc qui es en la sua esfera, ha appetit que devall a la esfera de 

la terra, com laygua qui es son contrari sia en mig, volum III, pàg. 7 
Es demanat per que lo ferre qui es fill del foc, com là escalfat torna fret, volum III, 

pàg. 11 
Es demanat per que lo foc ha appetit a ésser en lo pebre, volum III, pàg. 14 
Es demanat per que nostra Dona no prega son Fill de justícia e prega ell de 

misericòrdia, volum III, pàg. 24 
Demanà sent Pere a nostra Dona per que plorava, volum III, pàg. 25 
Demanà l ermità a Déu, pus que ell tant lo amava, per que li donava tantes de 

tribulacions, volum III, pàg. 28 
Ni per que al demoni tant fortment temptar lo lexava, volum III, pàg. 28 
Es demanat per que ymaginació no ateny les substàncies esperituals, volum III, pàg. 

33 
Es demanat per que lome qui ha vista la figura nova de la sua cara en lo mirall, no 

pot tan bé ymaginar aquella, volum III, pàg. 34 
Es demanat per que es imperi, volum III, pàg. 39 
Es demanat per que vici es major en prelat que en altre home, volum III, pàg. 39 
Es demanat per que papa ha mester major consell que altre home, volum III, pàg. 39 
Es demanat per que ha més daygua en los floms destiu que divern, volum III, pàg. 40 
Es demanat per que fa major fret en lalba que en la mija nit, volum III, pàg. 40 
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Es demanat per que diu hom: Tot trop es mal, volum III, pàg. 47 
Consciència demanà al home peccador per que no la amava, volum III, pàg. 54 
Demanaren a peccat per que deya mal del Sol, volum III, pàg. 54 
Demanaren a peccat per que amava més los rics hòmens quels pobres, volum III, 

pàg. 54 

Ociositat demanà a bonea per que plorava, volum III, pàg. 54 
Demanaren al home ociós per que vivia menys que altre home, volum III, pàg. 54 
Demanà l ermità a la ciutat per que plorava, volum III, pàg. 54 
Demanà l ermità a la ciutat per que havia perduda vergonya, volum III, pàg. 55 
Demanà l ermità a la ciutat per que anava de nits, volum III, pàg. 55 
Demanà l ermità a la ciutat per que no havia concordança ab bontat, volum III, pàg. 

55 
Demanà l ermità a voluntat per que plorava, volum III, pàg. 55 
Demanà l ermità a elecció per que amava més estar en lo segon moviment que en lo 

primer, volum III, pàg. 57 
Demanà l ermità al Sol per que era redón, volum III, pàg. 57 

Demanà l ermità al prelat per que estava en lo mig dels hòmens, pàg. 57 
Demanà lo cavall al prelat quil cavalcava, per que era tan fexuc. —, volum III, pàg. 

58 
Demanà l ermità al àngel per que era indivisible, volum III, pàg. 58 
Demanà l ermità a Jesu Christ per que dix que aquell qui no perseveraria tro a la fi 

seria dampnat, volum III, pàg. 59 
Demanà l ermità a eviternitat per que era, volum III, pàg. 59 
Demanà l ermità a eviternitat per que faía tan gran paor a les gents, volum III, pàg. 

59 
Demanà l ermità a Jesu Christ per que morí, volum III, pàg. 61 
Es demanat per que son .iiij. elenients e no més ni menys, volum III, pàg. 63 
Es demanat per que son .iij. figures, e no més ni menys, dels .iiij. elements, ço es 

saber, figura circular triangular e quadrangular, volum III, pàg. 63 
Es demanat per que les branques de la potencia vegetativa son .iiij. e no més ni 

menys, volum III, pàg. 65 
Es demanat per que los sens particulars son .vj. e no més ni menys, volum III, pàg. 

66 
Demanà l ermità a effatus per que era pus noble e pus útil sèn quels altres, volum 

III, pàg. 68 
Es demanat per que los uns hòmens han pus sobtil enteniment quels altres, volum 

III, pàg. 73 
Demanà l ermità a la voluntat, com ella no sia de natura corporal, per que ama lo 

foc, volum III, pàg. 77 



 Joan S. Beltran i Cavaller 439

Demanà l ermità al jurista per que usava més de prudència ab la memòria que ab 
lenteniment, volum III, pàg. 78 

Demanaren a temprança per que amava més estar ab lo rey que ab lo pagès, volum 
III, pàg. 82 

Demanà l ermità a esperança per que era major en los hòmens malalts que en los 
sans e en los hòmens pobres que en los rics, volum III, pàg. 83 

Demanaren a karítat per que era, volum III, pàg. 84 
Demanà l ermità a karitat per que estava més volentera en los hòmens pobres que en 

los rics, volum III, pàg. 84 
Demanà lermità a fortitudo per que injuria era tan fortment en lo mon moltiplicada, 

volum III, pàg. 85 
Demanà l ermità a justícia per que havia tan belles paraules, volum III, pàg. 86 
Demanaren a justicia per que era tan fortment irada, volum III, pàg. 87 
Demanà l ermità a justicia per que era tant afaenada, volum III, pàg. 87 
Demanà l ermità a prudència per que amava tant esperança, volum III, pàg. 89 
Demanà l ermità a temprança per que no era tan gran virtut com caritat, volum III, 

pàg. 94 
Demanà l ermità a f e e a caritat per que eren tan grans, volum III, pàg. 95 
Demanà caritat a fe per que plorava, volum III, pàg. 95 
Demanà l ermità al mercader per que era pus diligent en guanyar diners que virtuts, 

volum III, pàg. 100 
Demanà l ermità a contricció per que plorava, ni per ques confessava, volum III, 

pàg. 102 
Demanà l ermità a contricció per que plorava, ni per ques confessava, volum III, 

pàg. 102 
Demanà l ermità a la dona casta, per que avorria més luxúria per vergonya que per 

temor, volum III, pàg. 102 
Demanà li obediència per que plorava, volum III, pàg. 103 
Demanà paciència a diligència per que no la lexava dormir, car trop era treballada, 

volum III, pàg. 107 
Demanà suavetat a gola per que gita abstinència de temprança, volum III, pàg. 109 
Demanà l ermità a humilitat per que plorava, volum III, pàg. 110 
Demanà l ermità a humilitat e a suavetat per que estaven tant volenters en los pus 

nobles hòmens que en los menys nobles, car paria que fossen ergulloses, volum III, pàg. 
110 

Adones l ermità conec per ço que humilitat deia, per quels hòmens ypòcrites no han 
vergonya, volum III, pàg. 111 

Demanà l ermità a larguea per quels hòmens larcs ploren pus tost quels hòmens 
avars, volum III, pàg. 111 
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Pietat e suavetat ploraven, e l ermità demanats per que ploraven, volum III, pàg. 
112 

Demanà lo mercader a diligència per que no era tan gran mercaderia de larguea 
com de avarícia, volum III, pàg. 114 

Demanà larguea a consciència, per que no estava en los hòmens rics avars qui ls 
diners dels pobres fan estar ocioses, volum III, pàg. 115 

Demanà l ermità a lealtat per que estava vermella en la cara del honie leal qui a tort 
es reptat, volum III, pàg. 116 

Demanà diligència a suavetat, per que anava tant a espau, volum III, pàg. 117 
Demanà lermità a diligència, per que corria tant fort, volum III, pàg. 117 
Demanà castedat a luxúria per que havia major concordança ab la voluntat, que ab 

la memòria ni ab lenteniment, volum III, pàg. 122 
Demanà humilitat a ergull, per que havia major concordança ab lenteniment, que ab 

la memòria ni ab la voluntat, volum III, pàg. 123 
Demanà diligència a accidia, per que havia major concordança ab lenteniment que 

ab la memòria ni ab la voluntat, volum III, pàg. 123 
Justícia caritat e esperança demanaren a enveja, per que ha major concordança ab 

la memòria que ab lenteniment ni ab la voluntat, volum III, pàg. 124 
Demanà paciència a ira, per que havia major concordança ab la voluntat que ab la 

memòria ni ab lenteniment, volum III, pàg. 125 
Caritat e temprança ploraven, a les quals demanà l ermità per que ploraven, volum 

III, pàg. 126 

Ploraven gola e ergull, e l ermità demanà ls per que ploraven, volum III, pàg. 127 
Demanà l ermità a la vella luxuriosa, per que no havia tan gran plaer de la luxúria 

de sa nora, com dè la luxúria dé sa filla, volum III, pàg. 128 
A un mercader avar demanà l ermità, per que no havia tants diners com un altre 

mercader amic de larguea, volum III, pàg. 130 
A la ciutat de Jherusalem demanà l ermità, per que plorava, volum III, pàg. 130 
Demanà avaricia a ira, que ls diners que ella havia guanyats ab gran treball, per 

quels metía a aventura de perdre adones com volia auciure los hòmens, volum III, pàg. 
131 

Demanà l ermità a crueltat, per que estava pus volentera en los hòmens rics que en 
los hòmens pobres, volum III, pàg. 139 

Inconstancia, per que has major concordança ab la voluntat que ab lenteniment, 
volum III, pàg. 142 

Demanà lermità al senyor papa, per que Constantí donà lemperi a la Esgleya 
romana, volum III, pàg. 163 

Demanà lermità al rey, per que son cavallers, volum III, pàg. 163 
Demanà l ermità al burgès per que la sua riquea no durava tant com d altre home, 

volum III, pàg. 164 
Demanà l ermità al burgès per que vivia menys que altre home, volum III, pàg. 164 
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A la espasa del rey demanà l ermità per que no era dreta, volum III, pàg. 165  
Demanà justicia al jutge, per que mentia en son judici, volum III, pàg. 166 
Demanà lo rey a la ciutat, per que plorava, volum III, pàg. 166 
Demanà l ermità als avocats, per que alongaven tant los plets, volum III, pàg. 166 
Demanà l ermità al enteniment del àngel per que era formalment, volum III, pàg. 

171 
Demanà l ermità a infern per que era cviternal, volum III, pàg. 172 
Demanà l ermità al demoni per que plorava, volum III, pàg. 173 
Demanà l ermità a la voluntat per que estava confusa s moltes vegades en acció, 

volum III, pàg. 180 
Demanà l ermità a natura per que era pus fort que costuma, volum III, pàg. 181 
Demanà l ermità al rey per que lome noble qui ab ell menuga en una taula, se té a 

desonor si en aquella taula menuga un pagès, volum III, pàg. 184 
Demanà l ermità al rey si ell sabia per que lo pagès qui menuga ab ell en una taula, 

se té a desonor com menuga ab ell en una taula, volum III, pàg. 184 
Demanà lo philosof per que visus no ateny auditus, volum III, pàg. 190 
Demanà lo philosof al cor per que ha major concordança ab plaent odor que ab 

bella color, volum III, pàg. 191 
Demanà l ermità a la lengua del home mut, per que no parlava, volum III, pàg. 194 
Demanà l ermità al príncep per ques faía més tembre a son poble que amar, volum 

III, pàg. 197 
Demanà ymaginació a la creu per que estava en la esgleya, volum III, pàg. 202 
A la ymage de nostra Dona demanà ymaginació per que estava en la esgleya, volum 

III, pàg. 202 
Demanà lo philosof al Sol per que faía CCC.lx.v. dies e .vj. hores en lany e no més o 

menys, volum III, pàg. 205 
Le demanà a les planetes per que son .vjj. e no més o menys, volum III, pàg. 205 
Demanà l ermità a sent Gabriel per que null hom peccador noy ha desesperança, 

volum III, pàg. 207 
A un gran peccador demanà l ermità per que havia esperança en nostra Dona, 

volum III, pàg. 207 
Demanà l ermità a la ancilla de la dona per que plorava, volum III, pàg. 212 
Demanà l ermità al mon per que cs creat, volum III, pàg. 213 
Demanà l ermità a error per que es tan gran, volum III, pàg. 213 
Demanà l ermità a ymaginació per que molts hòmens rics esdevenen pobres, volum 

III, pàg. 214 
Demanà l ermità al rey per que havia tristicia, volum III, pàg. 215 
Demanà l ermità a Déu per que ha presa natura humana, volum III, pàg. 215 
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Demanà en Gemini an Càncer per que ha major concordança ab en Saturnus que ab 
en Júpitcr, volum III, pàg. 221 

Demanà la misericòrdia al peccador per que estava en tristor, volum III, pàg. 222 
Demanà l ermità a donar per que alegra més los hòmens que pendre, volum III, pàg. 

222 
Demanà l ermità a la quantitat del cavall per que no es visible, pus que! cavall es 

visible, volum III, pàg. 233 
Demanà l ermità a Ramon per que los theòlocs usen més de posicions que de 

ostensions, volum III, pàg. 259 

Ramon, segons ço que tu dius, null temps seria eclipsis en la Luna. Demànte, doncs, 
per que es eclipsi, com sia có quel Sol continuament do sa semblança an Venus e en 
Venus an Mercurius e en Mercurius a la Luna, volum III, pàg. 292 

Demanà l ermità a Ramon, per que visibilitat no pot ésser sentida, volum III, pàg. 
417 

E en est pas pot hom conèxer per que la fembra qui concep infant imprem en aquell 
alguna semblança del object que ymagina, e açò metex del mascle, volum III, pàg. 474 

 

Per què causal 

Los mascles son pus forts e pus nobles que les femelles, e per que a home se cove 
ésser persona comuna e fembra nos cove a ésser comuna en judici, volum I, pàg. 79 

En est pas pot hom conèxer com Déus soffer que alcuns hòmens fills de esperança e 
cultivadors d aquella sien pobres o en greus treballs, perquè en la bontat el poder de 
Déu hajen confiança, volum I, pàg. 242 

Son creats per raó dels racionals; per que enaxí com en lo pebre lo foc es senyor els 
altres elements seguexen les sues condicions, volum II, pàg. 74 

Havem a provar quel Fill de Déu sia encarnat e en quant home crucificat; per que 
provat que ell sia encarnat e per recrear home crucificat, volum II, pàg. 79 

El príncep dix que no era la qüestió gran, per que no si tanyía responsió, volum II, 
pàg. 405 

Mas lenteniment com volia parlar, enans que parlàs consirava longament ab 
deliberació en ço que dir volia; perque ella mal li volia. volum III, pàg. 142 

E açò car los vils no atenyen la essència del loch les quals per que la ymaginació 
ymagina les semblances les quals los vlls ateny, volum III, pàg. 227 

Molt plac al ermità lorde que Ramon hac dit, e meravellà s per que los antics no han 
posat aquell orde general en lurs escrits, volum III, pàg. 258 

 

Per què final 

Es fa la refíuencia e influencia per que lome viva, volum I, pàg. 115 
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Obligació amb “a” 

E açò meteix en quant es gran per granea has a magnificar, volum II, pàg. 278 

 

Destinació amb “a” 

Per que les figues son pus plaents a menjar quels altres fruyts?, volum III, pàg. 326 

Ramon, lo foc com es estrument als ulls e a veer?, volum III, pàg. 327 
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Proverbis de Ramon, 1296, Mil proverbis, 1302, Proverbis d’Ensenyament, 
1275/82, transcripció directa amb facsímil, introducció i variants dels més 
vells manuscrits, per Moss. Salvador Galmés, Palma de Mallorca, 1928. 
Patrons: Diputació Provincial de Balears, Institut d’Estudis Catalans de 

Barcelona. 
 

PROVERBIS DE RAMON (1296) pàgs. 1-325 

MIL PROVERBIS (1302)  pàgs. 327-371 

PROVERBIS D’ENSENYAMENT (1275/82) pàgs. 375-389 
  

 

Ocurrències valorades en aquest text: 
per a  0 per a que 0 per + S.N. + a + inf 2  

per + inf. causal 73 per + inf. final 6 per + inf. de dest. 155  

per tal com 0 per ço com  1 per ço car 82 per tal car 0

per ço 71 per raó de 6 per qui 12 ço per que relatiu 45

per què relatiu A. nom. 16 per què relatiu A. orac. 1 per què interrog. dir. 26 per què interrog. indir. 2

perquè causal 0 perquè final 2 perquè substantiu per + rel.comp. 5

Per tal que 1 per ço que  201 per tant  

per tostemps 1 per null temps 0 Si per aventura per altres valors 1.407

 

Per + SN + a + infinitiu 
 Excitar està per tocar e cridar o per mala odor a sentir, pàg. 212 

Los ulls aporten plaer al cor per belles colors e figures a veer, pàg. 284 

 

Per + infinitiu causal    

Enaxí com la segona persona es Fill per néxer, es la terça persona Esperit per exir 
de .ij., pàg. 14 

Molt es Déus pus singular per engenrar e espirar, que per crear, pàg. 14 

Molt es Déus pus singular per engenrar e espirar, que per crear, pàg. 14 

Aitant pot Déus obrar per poder, com per entendre e amar, pàg. 17 

Aitant pot Déus obrar per poder, com per entendre e amar, pàg. 17 

Santetat per sentir no val tant com per entendre, pàg. 23 

Santetat per sentir no val tant com per entendre, pàg. 23 

Més val per santetat morir, que viure per sentir, pàg. 23 

Més val per santetat morir, que viure per sentir, pàg. 23 

Major participació es per estar e per obrar, que per la .j. tan solament, pàg. 46 
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Major participació es per estar e per obrar, que per la .j. tan solament, pàg. 46 

Si Déus fos major per estar que per obrar, no foren infinits los actus de ses divines 
raons, pàg. 89 

Si Déus fos major per estar que per obrar, no foren infinits los actus de ses divines 
raons, pàg. 89 

Les infirmitats que lamic ha per amar, son metges de la sua volentat, pàg. 91 

Douses son les làgremes qui venen per desir, pàg. 91 

No pots escusar la volentat con fall per entendre, pàg. 100 

Per trop membrar e amar pots fallir, e no per trop entendre, pàg. 100 

Per trop membrar e amar pots fallir, e no per trop entendre, pàg. 100 

Tu pots fallir per entendre e amar més .j. que altre, pàg. 100 

Egualment pots fallir per membrar entendre e amar contra fi, pàg. 100 

Privació dentendre està per ublidar, e de ublidar està per ignorar, pàg. 112 

Privació dentendre està per ublidar, e de ublidar està per ignorar, pàg. 112 

Poder de membrar, major es per amar que per desamar, e per entendre que per 
creença, pàg. 112 

Poder de membrar, major es per amar que per desamar, e per entendre que per 
creença, pàg. 112 

Poder de membrar, major es per amar que per desamar, e per entendre que per 
creença, pàg. 112 

Una replecció es per trop menjar e altra per trop beure, pàg. 157 

Una replecció es per trop menjar e altra per trop beure, pàg. 157 

Lenteniment ha appetit a gran entendre per ço que sia per entendre molt membrat e 
amat, pàg. 159 

Per sovén mcmbrar es lcnteniment dispost a entendre e la volentat a amar, pàg. 166 

Per ajustar diners e per poc despendre, apercep hom avaricia, pàg. 178 

Per ajustar diners e per poc despendre, apercep hom avaricia, pàg. 178 

Home ha .j. actu per enteniment e altre per volentat e altre per sentir, pàg. 203 

Lexempli que Jhesu Crist donà per menjar la bresca, fo senyal que ell ha plaer a 
ésser conegut per raons necessàries, pàg. 227 

Més val festa per oracions que per menjar pions e galines, pàg. 232 

Qui ha vergonya per fallir, ha discreta vergonya, pàg. 255 

Més val plorar per devoció que riure per regnar, pàg. 259 

Per dejunar ha hom de sí matex pietat, pàg. 261 

Reprèn lo foc en lo pebre per trop escalfar, pàg. 272 

Tota adversitat qui ve per servir Déu, es prosperitat, pàg. 276 

Si has gran coratge e ames gran bé hauràs pau per amar, e si ames poc bé hauràs 
guerra, pàg. 276 
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Lo cor per negú sèn es tant alegre o trist com per tocar, pàg. 286 

Bona e ordenada volentat major plaer ha per amar castetat, que per lo plaer qui li 
ve car los ulls veen belles fembres, pàg. 297 

Negú enteniment es tant noble per creure com per entendre, pàg. 301 

Negú enteniment es tant noble per creure com per entendre, pàg. 301 

En axí deuria hom ésser punit per mentir, com per ladurnici, pàg. 321 

Tot ço que guanyes per mentir es de pecat, pàg. 321 

Per negú sèn has tant gran pena com per tocar, pàg. 324 

Bonesa de prelat més est per fi e per bones obres que per sejornar e parents 
enriquir, pàg. 328 

Un mèrit has per creure coses corporals, altre per creure coses espirituals, pàg. 340 

Un mèrit has per creure coses corporals, altre per creure coses espirituals, pàg. 340 

Qui ven veritat per mentir, ven Déu, pàg. 344 

Si has peccat per veser e parlar, satisfé ab plorar, pàg. 349 

Major devoció pots haver per contemplar que per paraules, pàg. 353 

Dóna ço que per donar montiplica, pàg. 358 

Pus ric pots ésser per donar que per pendre, pàg. 369 

 

Per+inf. final     

On més treballaràs per pujar, més pujaràs, pàg. 82 

Del fetge atraen los membres parts digestes per viure, pàg. 83 

Metge treballa per atemprar contraries compleccions, pàg. 304 

Home glot se ven per menjar, pàg. 307 

Ypòcrita dejuna per guanyar fama, pàg. 317 

Si prens muller per ésser honrat, ab ta muller no sies trop privat, pàg. 333 

 

Per+inf. de dest.    

Enaxí ha deitat deitar per lo Paire, com ha lo Pare lo Fill per engenrar, pàg. 7 

En axis coven seguir persona per amar, com per engenrar, pàg. 13 

En axis coven seguir persona per amar, com per engenrar, pàg. 13 

Aitant singular es Déus en granea de bontat per perdonar, com per jutjar, pàg. 15 

Aitant singular es Déus en granea de bontat per perdonar, com per jutjar, pàg. 15 

Déus està per engenrar e espirar, pàg. 16 

Aitant pot Déus obrar per poder, com per entendre e amar, pàg. 17 

Aitant pot Déus obrar per poder, com per entendre e amar, pàg. 17 
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Més val morir per viure, que viure per sentir, pàg. 24 

Més val morir per viure, que viure per sentir, pàg. 24 

Amar viu per membrar e membrar per entendre, pàg. 24 
Amar viu per membrar e membrar per entendre, pàg. 24 
Per membrar e amar viu entendre, pàg. 24 

Aitant bona es la divina eternitat per eternar, com la divina volentat per amar, pàg. 
26 

Aitant bona es la divina eternitat per eternar, com la divina volentat per amar, pàg. 
26 

Enaxí produu lo Pare bo Fill per bontat, com savi per entendre, pàg. 29 

Poder major es per concordar que per contrariar, pàg. 31 

Poder major es per concordar que per contrariar, pàg. 31 

Per entendre e amar veritat, es hom home, pàg. 34 

Aitant just es Déus per possificar com per amar, pàg. 36 

Aitant just es Déus per possificar com per amar, pàg. 36 

Déus no es pus just per jutjar que per perdonar, pàg. 36 

Déus no es pus just per jutjar que per perdonar, pàg. 36 

Bellea de bontat es per bonificar, e d’amor per amar, pàg. 40 

Bellea de bontat es per bonificar, e d’amor per amar, pàg. 40 

Deificant edifica deificable per estar, pàg. 47 

Edificà Déus home en sí matex per deitar, pàg. 47 

Està lo Sant Esperit sustentat per amar, pàg. 48 

Car Déus participa ab home per estar, exoex los hòmens per obrar, pàg. 49 

Car Déus participa ab home per estar, exoex los hòmens per obrar, pàg. 49 

Per engenrar e espirar estan los actus de les divines raons en orde, pàg. 50 

Aitant ama Déus los homes per perdonar com per jutjar, pàg. 64 

Aitant ama Déus los homes per perdonar com per jutjar, pàg. 64 

Més es creada la tua lengua per nomenar Déu, que per menjar, pàg. 73 

Més es creada la tua lengua per nomenar Déu, que per menjar, pàg. 73 

TOTES coses son creades per honrar Déu, pàg. 73 

Més reclama per Déu honrar que per tu salvar, pàg. 74 

Reclam per fer mal, es reclam del demoni, pàg. 75 

Beneix Déus car ses encarnat e en carn es mort per salvar home, pàg. 75 

Negú scrvex més Déus, que aquell qui mor per ell servir, pàg. 76 

Servexte Déus en quant te dona verruts per gaanyar mèrits, pàg. 76 

Més prega Déus per ell servir, que per ta salvatió, pàg. 78 
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Déus està aitant Déus per obrar com per estar, pàg. 79 

Déus està aitant Déus per obrar com per estar, pàg. 79 

No es bo amic qui tem morir per honrar son amat, pàg. 91 

Qui ama viure per Déu servir, e menjar per viure, posa entenció en orde, pàg. 96 

Qui ama viure per Déu servir, e menjar per viure, posa entenció en orde, pàg. 96 

Es ens qui es per estar, e ens qui es per obrar, pàg. 103 

Es ens qui es per estar, e ens qui es per obrar, pàg. 103 

Ens qui es per estar, es per sí matex; e ens qui es per obrar, es per altre, pàg. 103 

Ens qui es per estar, es per sí matex; e ens qui es per obrar, es per altre, pàg. 103 

Sciencia nova està per entendre, e antiga per membrar, pàg. 112 

Sciencia nova està per entendre, e antiga per membrar, pàg. 112 

Ab glòria ha delectació volentat per membrar e entendre, pàg. 114 

Delectació per vegetar es glòria de la planta, pàg. 115 

Delectació per sentir es glòria danimal, pàg. 115 

Hàbit de volentat està per amar, e de memòria per mcmbrar, pàg. 138 

Hàbit de volentat està per amar, e de memòria per mcmbrar, pàg. 138 

Vegetativa es potencia per vegetar, e sensitiva per sentir, pàg. 149 

Vegetativa es potencia per vegetar, e sensitiva per sentir, pàg. 149 

A home es donada discreció per usar de raó, e al foc instinct per usar de calor, pàg. 
157 

A home es donada discreció per usar de raó, e al foc instinct per usar de calor, pàg. 
157 

Lorde que ha la planta en produir fulles per conservar e guardar les flors els fruyts 
de trop calor e fredor, es Instinct natural, pàg. 157 

La appetitiva atrau ab son propi appetible les viandes apetibles per nodrir, pàg. 169 

Doctrina de dret es per membrar, e de philosofía per entendre, e de teologia per 
amdós, pàg. 179 

Doctrina de dret es per membrar, e de philosofía per entendre, e de teologia per 
amdós, pàg. 179 

Neguna affirmació es tant gran per ymaginar com per entendre, pàg. 182 

Neguna affirmació es tant gran per ymaginar com per entendre, pàg. 182 

Ymaginació es estrument de la volentat per desirar, e del enteniment per entendre, e 
de la memòria per membrar, pàg. 186 

Ymaginació es estrument de la volentat per desirar, e del enteniment per entendre, e 
de la memòria per membrar, pàg. 186 

Ymaginació es estrument de la volentat per desirar, e del enteniment per entendre, e 
de la memòria per membrar, pàg. 186 

Lo cors es estrument a l ànima, e lànima al cors per Déus servir, pàg. 186 
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Ymaginació ateny discreció per membrar e entendre e amar, pàg. 207 

Car la sensitiva no pot sofrir lo gran apetit que Ics sues parts han en sentir, es li 
donat repòs per dormir, pàg. 211 

Excitar està per tocar e cridar o per mala odor a sentir, pàg. 212 

Car lo dia es per vetlar e la nit per durmir, pàg. 213 

Car lo dia es per vetlar e la nit per durmir, pàg. 213 

Si la memòria reté més semblances de unes espècies que daltres, convertex la 
ymaginativa a ymaginar aquelles confusament per sumiar, pàg. 214 

Enaxí pertany al firmament ànima per moure, com a la vegetativa per vegetar, pàg. 
215 

Enaxí pertany al firmament ànima per moure, com a la vegetativa per vegetar, pàg. 
215 

Enaxí com Déus ha la major obra que pot haver en sí per engenrar e espirar, ha la 
major obra que pot haver en creatura per encarnar, pàg. 222 

Enaxí com Déus ha la major obra que pot haver en sí per engenrar e espirar, ha la 
major obra que pot haver en creatura per encarnar, pàg. 222 

Jhesu Crist ab la sua mort vencé lo demoni, e devallà la sua ànima en los inferns per 
deliurar los sants, pàg. 225 

Ressucità Jhesu Crist al terç dia per significar la sancta Trinitat a honor de la qual 
volc ésser crucificat, pàg. 226 

Festa es per honrar Déu e per convidar los pobres, pàg. 232 

Festa es per honrar Déu e per convidar los pobres, pàg. 232 

Si ton pare e ta mare poc honres, Déus desonres qui·ls t·à donats per ésser tos 
començaments, pàg. 235 

En axí com lo Fill no pren enadiment per ésser home, lo prevere fa que la sanc que 
pres Jhesu Crist de nostra Dona no pren enadiment per l ajustament que fa ab ella la 
sanc del calze, pàg. 244 

ORDE de prevere diaque subdiaque acòlit, es sagrament per Déus servir, pàg. 244 

(En) contemplar apodera tot ton poder ab tota ta bontat granea veritat e vertut, e 
dónal a la volentat per contemplar; e açò matex a ton membrar e entendre, pàg. 257 

PREICACIÓ es doctrina per Déus servir, pàg. 269 

Qui disputa per temptar, deu consentir a la veritat que troba, pàg. 271 

PROSPERITATS son plascnts coses per servir, pàg. 275 

Adversitats son greus coses per servir, pàg. 275 

Qui lexa prosperitats per servir Déu ha paor delles, pàg. 276 

Lo primer moviment que·l  foc ha en làer es per escalfar, el segon per dessecar, pàg. 
277 

Lo primer moviment que·l  foc ha en làer es per escalfar, el segon per dessecar, pàg. 
277 
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Home foll o fantàstic ha instinct moral per membrar e ymaginar, e no per entendre, 
pàg. 280 

Home foll o fantàstic ha instinct moral per membrar e ymaginar, e no per entendre, 
pàg. 280 

En lo segon moviment ha la memòria deliberació de consentir per membrar o per 
ublidar, pàg. 280 

En lo segon moviment ha la memòria deliberació de consentir per membrar o per 
ublidar, pàg. 280 

Veer es estrument lugurós qui fa lum a tes mans per obrar e a tos peus per anar, pàg. 
282 

Veer es estrument lugurós qui fa lum a tes mans per obrar e a tos peus per anar, pàg. 
282 

Axí com los ulls aporten plaer al cor per belles colors e figures a veer, aporta 
odoratus plaer al cor per odorar plasents odors, pàg. 284 

Tactu no pots esquivar mas per durmir, embriagar, o per oradura, pàg. 286 

Riquees ajustades per honrar Déu son bones, pàg. 289 

Qui renuncia a riquees per honrar Déu e retorna a elles per amor per honrar sí 
matex, desonra Déu, pàg. 289 

Qui renuncia a riquees per honrar Déu e retorna a elles per amor per honrar sí 
matex, desonra Déu, pàg. 289 

De tot ço que tes donat per servir Déus servir, pàg. 290 

De la affermativa qui es conseqüència de la complida justicia de Déu, se seguex 
negativa qui condampna predestinació en quant la justicia pot per fer bé salvar en 
Martí o per fer mal punirlo, pàg. 293 

De la affermativa qui es conseqüència de la complida justicia de Déu, se seguex 
negativa qui condampna predestinació en quant la justicia pot per fer bé salvar en 
Martí o per fer mal punirlo, pàg. 293 

AFFLICCIÓ es franc costrenyiment que ànima fa al cors per servir Déu, pàg. 294 

Afflicció qui es per desirar Déu es bona, pàg. 294 

Pus que deus menjar per viure, no deus dejunar per morir, pàg. 295 

Pus que deus menjar per viure, no deus dejunar per morir, pàg. 295 

La candela qui consuma sí matexa per fer servei es figura de bona persona comuna, 
pàg. 298 

No faces ton fill clergue mas per Déus servir, pàg. 300 

Cavaller es home elet antigament per ésser mellor home que altre, pàg. 300 

THEOLOGÍA es sermó ordenat per parlar de Déu, pàg. 301 

Si enteniment no fos creat per entendre theología, no vengra per ella a beneuyrança, 
pàg. 301 

Si enteniment no fos creat per entendre theología, no vengra per ella a beneuyrança, 
pàg. 301 
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Declaració de theología més està per entendre que per creure, pàg. 301 

Declaració de theología més està per entendre que per creure, pàg. 301 

MERCADERÍA es orde de guanyar riquea per comprar o per vendre, pàg. 305 

MERCADERÍA es orde de guanyar riquea per comprar o per vendre, pàg. 305 

Accidiós es qui ha treball qui vé per guanyar vertuts, pàg. 311 

Ypòcrita feny devoció per enganar, pàg. 317 

Qui ha vana glòria en fer mal, no deu haver glòria per fer bé, pàg. 320 

Mentir està per enganar, pàg. 321 

Car home no pot sobre entendre e pot sobre ymaginar, pot ésser fat per ymaginar e 
no per entendre, pàg. 323 

Car home no pot sobre entendre e pot sobre ymaginar, pot ésser fat per ymaginar e 
no per entendre, pàg. 323 

CON lom sia creat per conèxer e amar e membrar e honrar e servir Déu, pàg. 327 

No desiygs haver santetat per haver honrament, pàg. 350 

Dóna per caritat e per pietat, e no per ésser loat, pàg. 358 

Qui dóna per ésser loat ven larguesa, pàg. 358 

Molt mills ta volentat viu per caritat, que ton cors per menjar, pàg. 361 

Molt mills ta volentat viu per caritat, que ton cors per menjar, pàg. 361 

Les carreres de luxúria son per veser e per oir, lostal es ymaginació, lo seu lit es la 
volentat, pàg. 364 

Les carreres de luxúria son per veser e per oir, lostal es ymaginació, lo seu lit es la 
volentat, pàg. 364 

Hom accidiós, per haver bé no vol treballar, pàg. 366 

Si vols vendre o vols comprar, no venes Déu per guasanyar, pàg. 387 

 

Infinitiu d’acció no feta 
Sens glòria no hagra bonea delectació per bonificar, pàg. 114 

Sens glòria no hagra granea delectació per magnificar, pàg. 114 

 

Ço (acò) per que relatiu 
Ço per que en Déu una persona coven ésser Pare e altra Fill, es que enfre una 

persona e altra sia complida concordança, pàg. 10 

Ço per que Déus pot ésser més entès, coven ésser en ell, pàg. 10 

Ço per que cascuna divina persona pot ésser tota en laltra, es car la una es de laltra 
en infinitat, pàg. 28 

Ço per quel món no fo enans creat, es car nol volc enans crear la divina volentat, 
pàg. 42 
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Ço per quel món no fo creat major, es car la divina saviea sabia determenada 
creabilitat, pàg. 42 

Ço per que no son creats molts segles, es car .j. segle abasta a .j. home e aquell 
home ha ésser Déu, pàg. 42 

Bonea es ço per que bo fa bé, e per açò bona cosa es ésser e mala no ésser, pàg. 105 

Granea es ço per que bonea duració poder e les altres raons son grans, pàg. 106 

DURACIÓ es ço per que bonea granea poder e les altres raons duren, pàg. 107 

PODER està ço per que bonea granea duració els altrespoden estar e obrar, pàg. 108 

Ço per que tot entès no es amable, es car per alcunes males obres es airable, pàg. 
110 

DIFFERENCIA es ço per que bonea granea duració poder e los altres, son raons no 
confuses, pàg. 115 

CONCORDANÇA es ço per que bonea granea duració poder e les altres, en .j. e en 
molts han concordança, pàg. 116 

Ço per que en Martí es pus noble individuu que son cavall, es car en la sua espècie 
son sembrades pus nobles fins que en la espècie de son cavall, pàg. 128 

Ço per que bontat es apelada forma, es car matèria no es tant prop a la fi com 
forma, pàg. 128 

Ço per que fredor e qualitat nos convertcxen, es quar fredor es qual per calitat, e 
calor atretal, pàg. 134 

LOC es ço per que una cosa pot estar en altra, pàg. 140 

CONVERSIÓ es ço per que diffinició e diffinit se convertexen, pàg. 143 

COLOR es ço per que cors es colorat, pàg. 162 

DUREA es ço per que son coses dures, pàg. 169 

E mollea es ço per que son coses molls, pàg. 169 

DOUÇOR es ço per que son coses douces, pàg. 170 

E amargor es ço per que son coses amares, pàg. 170 

Ço per que amargor es causa de sanitat, es car reffrena sobre abundància de 
douçor, pàg. 171 

CAUSA es ço per que es effectu, e effectu es obra de son Faedor, pàg. 173 

Ço per que l enteniment fallex en son discurrimcnt, es car no concorda les propietats 
actives e passives, pàg. 176 

Ço per que la substància de Déu no ha mester ajuda, es car es eternal e infinida, 
pàg. 186 

Ço per que substància creada ha mester ajuda, es car no es per sí matexa, pàg. 187 

Ço per que lo foc es pus calt en lo vi que en lo raym, es car laygua es pus freda en lo 
raym que en lo vi, pàg. 191 

HUMIDITAT es ço per que son substàncies humides, pàg. 191 

E secor es ço per que son substàncies seques, pàg. 191 



 Ramon Llull, Proverbis de Ramon, Mil proverbis, Proverbis d’Ensenyament 454 

Ço per quel lamp devalla per linya estreta e no ampla, es c, pàg. 195 

Ço per que laur es pus fexuc que l argent, es car en ell ha pus de esteniment en 
potencia que en l argent, pàg. 198 

Ço per que los hòmens qui han trop dejunat no poden dormir, es, pàg. 212 

Ço per que los hòmens qui han trop menjat e begut no poden durmir, es, pàg. 212 

Ço per que lo Sol e la Luna son majors esteles que les altres, es car han comú ofici, 
pàg. 216 

Ço per que los ulls qui son en la cambra, on no entra dardat, no veen, es car son en 
ombra, pàg. 218 

Ço per que lome qui està a la ombra del arbre» veu, es car aquella ombra participa 
ab lugor, pàg. 218 

Si Déus no amàs ço per que pot més ésser entès e amat, pàg. 222 

Amara més ço per que no pot ésser molt amat e entès, pàg. 222 

Pus que Jhesu Grist hac complit ço per que morí, tort presera si no fos ressucitat, 
pàg. 227 

Estrument fas del nom de Déu con lo jures e ames [més] ço per que jures que l 
estrument, pàg. 253 

Ço per que les divines raons son reyals es, pàg. 258 

Ço per que les divines raons es la una laltra, es, pàg. 258 

Ço per que no pots més gustar con est sadoll, es de part la potencia passiva qui es 
plena, pàg. 285 

Ço per que la memòria es dona en la sciencia de dret es car ella ret les antigues 
constitucions e custumes de dret al enteniment e a la volentat, pàg. 303 

Tota riquesa qui no sà a ço per que es, es malalta, pàg. 369 

 

Per què relatiu A.N. 
Gran tort fa a Déu quil món desvia de la fi per que es creat, pàg. 42 
PER la fi per que és creat, ha Déus de tu pietat, pàg. 65 

ALTERACIÓ es potencia per que esdevé de .j. altre, pàg. 202 

VEGETACIÓ es potencia per ques fa transmutació de una substància en altra, pàg. 
203 

Qui lo nom de Déu jura, compara lo nom de Déu a la cosa per que jura, pàg. 253 
La planta en tot quant fa seguex la fi per que es, e fa tot quant fa per lo fruyt, pàg. 

269 
En disputació deu hom estar a la fi per que es, pàg. 271 
Lo moltó qui reprèn l ome car l aucíu, reprèn la fi per que es, pàg. 272 

Tota possessió requer la fi per que es, pàg. 273 
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ERGULL es peccat per que hom desira estar alt en honrament e està dejús en 
desonrament, pàg. 310 

ENVEJA es aquell peccat per que hom desira haver lo bé de son pruísme, pàg. 311 

Parentesc per que hom pert Déu, no es amable, pàg. 332 
Ama la fi per que est creat, e hauràs fort coratge, pàg. 340 
Diligència es carrera per que hom va tost a ço que desija, pàg. 371 
Viu per la intenció per que est creat, pàg. 372 
No vulles haver tal cabal / per que (hom) de tu diga gran mal, pàg. 377 

No prengués neguna res / per que mal venir ten degués, pàg. 387 

 

Per què relatiu A. O. 
Que no puguen, e axí fen (sic) penitencia en aquest mon, mentre son vius Fructuosa 

y profitosa, per que lauors aprofita al home la penitencia com ell pot peccar e no 
pecca, pàg. 389 

 

Per què interrogatiu directe    

Qui no ama Jhesu Crist, per que riu?, pàg. 41 

Qui desama Jhesu Crist, per que no plora?, pàg. 41 

Qui per Jhesu Crist jura, per ques perjura?, pàg. 42 

Pus que Déus ab passió fo recreador, per que negú home es peccador?, pàg. 44 

Per que exoirà Déus aquell qui no lama?, pàg. 49 

Per que no es humil aquell qui no sap quant viurà, ne còm ne on morrà?, pàg. 69 

Pus que Déus membrarà totes tes parts après ta mort, per que nol membres?, pàg. 
71 

Qui de mal nos penet, per que reclama?, pàg. 74 

Per que has enveja si no saps quant viuràs?, pàg. 239 

Lo foc, pus que làer pren sa natura per calor, per que li es contrari per secor?, pàg. 
272 

Làer, pus que laygua es sa amiga per humiditat, per que es amic del foc qui es son 
contrari?, pàg. 272 

Làer, per que es ensemps amic e enemic del foc?, pàg. 272 

Laygua, per que reprèn lo foc en lo pebre per trop escalfar, pus que ell es son senyor 
en lo pebre?, pàg. 272 

Laygua, per que reprèn lo foc per. ço car fa lo pebre de negra color qui es per 
natura de secor?, pàg. 272 

Lo gustar malalte, per que reprèn la poma qui ha per natura douça sabor?, pàg. 272 
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Lomé qui reprèn sos ulls qui veen [belles fembres, per que no reprèn] sí matex car 
nois tanca o car no ama castetat?, pàg. 272 

Per [que] home reprèn sa ymaginació si non sap ymaginar?, pàg. 272 

Lo pagès qui va tot dia, per que lo reprèn lo cavaller car ha grosses sabates ab les 
quals procura civada a son cavall?, pàg. 272 

La volentat qui erra, per que reprèn l enteniment ab qui no sacònsella?, pàg. 272 

Persona comuna, per que es represa si erra alcuna vegada?, pàg. 273 

Lo vi qui ha natura denbriagar, per quel reprens con te embriaga?, pàg. 273 

Los infeels qui no saben de Déu veritat, per quels reprens car no la amen, e no 
reprens tu matex qui la sabs e no la preíques?, pàg. 273 

Com Déus sia tant desonrat, tant desconegut en est món, per que dorms?, pàg. 298 

Per que rius pus que no sabs quant morràs ne qual fi faràs?, pàg. 298 

Hom ergullós, pus que est de non res, per que est ergullós de no res?, pàg. 365 

 

Per què interrogatiu indirecte  

En .X. maneres pot hom demanar ço que desira saber: si la cosa es o no; què es; de 
que es; perque es; quanta es; qual es; quant fo; on es; còm es; ab que es. 144, pàg.  

Qui demana perque es, demana de existència e de fi. 144, pàg.  

 

Per què causal 
Ø 

Per què final 
No faces per que Déus mut en tu la sua intenció, pàg. 372 

PROVERBIS fas d ensenyament, / per que hom vinga a salvament, pàg. 375 

 

Obligació amb “a” 
Aitant gran plaer hajes a pendre per nostre Senyor aversitats, com prosperitats, pàg. 

87 

 

Destinació amb “a” 
Aquest Libre es molt útil a conèxer e amar Déu sí matex e son pruísme, pàg. 1 
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1.300 Libre de Home, (1294) Libre de Ànima Racional. (1277) Libre dels 
Angels,  transcripció directa amb noticies preliminars i variants dels millors 
mss, pel P. Miquel Tous Gayà, T. 0. R, pròleg del P. Rafel Ginard Bauçà, T. 
O. R, Palma de Mallorca, 1.950. Patrons: Diputació Provincial de Balears, 

Institut d’Estudis Catalans de Barcelona. 
 

LIBRE DE HOME (1.300)  pàgs. 3-159 
LIBRE DE ÀNIMA RACIONAL (1294)  pàgs. 163-304 
LIBRE DELS ANGELS (1277) pàgs. 307-375 

 
Ocurrències valorades en aquest text: 

per a  1 per a que 0 per + S.N. + a + inf 3  

per + inf. causal 23 per + inf. final 3 per + inf. de dest. 118  

per tal com 1 per ço com  1 per ço car 135 per tal car 0

per ço 408 per raó de 67 per qui 16 ço per que relatiu 0

per què relatiu A. nom. 53 per què relatiu A. orac. 61 per què interrog. dir. 36 per què interrog. indir. 20

perquè causal 4 perquè final 2 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 131

Per tal que 29 per ço que  248 per tant 0  

per tostemps 1 per null temps 0 Si per aventura 0 per altres valors 1.529

 
Per a 

Fenida és aquesta terça part que és de oració, laors e pregàries; e fenit és aquest 
libre DE HOME qui és fet per a home per ço que conegua si mateix, ab la qual conexença 
sàpia ab si mateix honrar c beneyir, a son poder, nostre senyor Déu: al qual donam e 
comenam aquest libre, fet en lo mes de novembre en la Ciutat de Mallorques, en lany de 
.M. CCC. de la Incarnació de nostre senyor Jhesu Xrist, Libre de Home, pàg. 158  

 

Per + SN + a + infinitiu 
Jhesu Xrist senyor: Vós fos adorat, preguat e reclamat per Làtzer a ressucitar de 

mort corporal a vida temporal, pàg. 133 
Cascú és donat poder de cantar per ell a loar, pàg. 145 
Per què ànima ha lo cor per orguen a voler?, pàg. 233 

 

Per + infinitiu causal 
Que hom lonch temps hi pusca habitar e per labitar, viure, pàg. 44 

Morir pot hom per trop menjar o per poch, per trop beure o per poch, pàg. 67 
E pot morir a mort natural o a mort accidental, ço és mort de colps o de naffres, o 

per negar o aufegar, pàg. 67 

E aytal peccat és apparellament e disposició a pecat mortal, e és multiplicassió de 
venial per trop membrar, entendre e yimaginar, pàg. 75 
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E yimagina que per trop menjar e beure que fa, no pot Déu ben servir, pàg. 79 
Los hòmens qui han esperança e prudència, per envejar los béns menors no volen 

perdre sperança ab què esperen los béns majors e qui més duran, pàg. 113 
Ella és pus forts e pus bona per amar que per desamar, pàg. 117 

Ella és pus forts e pus bona per amar que per desamar, pàg. 117 

La glòria que hauran per ymaginar, qui la poria dir ni escriure?, pàg. 142 
Que per trop menjar non sia pobre, ne parle follament, pàg. 153 

Si ànima racional era més per ço que fos, que per amar Déus e conèxer, seria pus 
noble, pàg. 170 

Cors elemental pot ésser destruhit per tochar, axí com la pera per ferir e la planta 
per tayllar el cors del animal per nafrar e endurar, pàg. 183 

Cors elemental pot ésser destruhit per tochar, axí com la pera per ferir e la planta 
per tayllar el cors del animal per nafrar e endurar, pàg. 183 

Cors elemental pot ésser destruhit per tochar, axí com la pera per ferir e la planta 
per tayllar el cors del animal per nafrar e endurar, pàg. 183 

Cors elemental pot ésser destruhit per tochar, axí com la pera per ferir e la planta 
per tayllar el cors del animal per nafrar e endurar, pàg. 183 

Lo praticar del enteniment pràtich és lo contrari, car enans ateny ymaginar per 
sentir que per vegetar, pàg. 208 

Lo praticar del enteniment pràtich és lo contrari, car enans ateny ymaginar per 
sentir que per vegetar, pàg. 208 

Nega que lugor no sia major per inluminar que sens il·luminar, e foch per escalfar 
que per potència, pàg. 352 

Nega que lugor no sia major per inluminar que sens il·luminar, e foch per escalfar 
que per potència, pàg. 352 

 

Per + infinitiu final  
Ells volen ésser richs per haver honramens, pàg. 79 

L altra és que desiga ésser rich per ésser loat de riquesa, pàg. 87 
Asò fan los àngels per revelar alcunes coses, pàg. 361 

 

Per + infinitiu de destinació 
Encara mou la sensitiva a sentir per veher, hoir e per los altres senys, pàg. 13 

És Déu qui ls corses ha creats per si servir, pàg. 18 
Axí con còlera qui escalfa lome e li fa haver set, e Home qui escalfa si mateix per 

córrer, pàg. 30 

Aquestes obres són de la elamentativa e hixen del foch qui escalfa làer en lo cors del 
Home e hixen ne per còlera e per córrer, pàg. 30 
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Axí com lome qui ab la flama del foch o carbó scalfa si mateix per elamentar, e ab 
les viandes caldes que menge escalfa son cors per vegetar, pàg. 34 

Axí com lome qui ab la flama del foch o carbó scalfa si mateix per elamentar, e ab 
les viandes caldes que menge escalfa son cors per vegetar, pàg. 34 

E aquell scalfar ve per sentir e yímaginar, qui són obres naturals, pàg. 34 
E açò mateix per membrar, entendre e amar, pàg. 34 
La qual calor hix de la forma e de la matèria del foch per scalfar, pàg. 34 
La potència elamentativa qui és part de home, qui per elementar fa lo cors ésser 

elamentat, pàg. 34 
Axí com los ulls qui veen cavalls o castell, e representada lur semblança per veer a 

la yimaginativa, pàg. 37 

Lenteniment pren la semblança del cavall o del castell venguda en la yimaginativa 
per veer de la yimaginativa, e posa la en son propri intellegible, pàg. 37 

E açò mateix és de la sensitiva, qui ha manera de sentir per veer, hoir e per los 
altres senys, pàg. 38 

E que la elamentativa per sa sanitat pusqua haver manera en elamentar per escalfar 
o refredar, pàg. 39 

És axí con lo pa qui és obrat per menjar e és menjat per viure, pàg. 42 
És axí con lo pa qui és obrat per menjar e és menjat per viure, pàg. 42 
La qual carn scalfada per artifici es cuyta per menjar, pàg. 43 
La una és per necessitat, l altra és per bé ésser, pàg. 43 

L altra spècia, qui és per bé ésser, és axí com pintures en casa, pàg. 43 
Procurar riqueses per haver onrament, pàg. 43 
Specialment per ell amar e servir, pàg. 43 

Car és bo, e encara per amar son proïsme, pàg. 43 
Són obres assemblades a les obres qui són dedins lome per yimaginar, pàg. 45 
Que ells hom no puscha gonyar, ajustar ni conservar sens gran treball, e la mort toll 

los a home en un punt per morir e dóna los als vius, pàg. 52 
Los plaers que hagren en veer belles fembres, belles vestidures, bell fill ni bell 

castell, car la passió està dedins per morir el plaer ven defores, pàg. 54 

E gran maravella és com la mort ha tan gran poder per tolre e per donar sobre 
Home, pàg. 55 

E gran maravella és com la mort ha tan gran poder per tolre e per donar sobre 
Home, pàg. 55 

E per lo peccat haurà per totstemps pena per membrar, entendre e desamar, pàg. 73 
Axí com lome qui no ha tremprança, e menuga e beu més que lo cors no requer per 

elementar e vegetar, pàg. 78 

Natura de Home requer haver paria e ajustament ab fembra per multiplicar sa 
espècia, ço és, a fer infans per amar e servir Déu, pàg. 79 
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La primera carera o qüestió es per mostrar que es virtut, pàg. 80 

En axí con lo seny qui és un qual per veer, altre per hoyir, pàg. 83 
En axí con lo seny qui és un qual per veer, altre per hoyir, pàg. 83 
Qui creu de Déu veres coses sens que no les entén, amant aquelles coses ésser veres, 

e aquelles ateny per amar, pàg. 85 
Més ama lo delit corporal que sent per menjar e beure, que delit speritual per 

membrar, entendre e amar Déu, pàg. 95 
Més ama lo delit corporal que sent per menjar e beure, que delit speritual per 

membrar, entendre e amar Déu, pàg. 95 
Gran bé és al Home ésser, e haver ànima e cors, memòria, enteniment e volentat, 

ymaginar, sentir e vegetar, elementar e haver uulls per veure, orelles per oyr, nas per 
odorar, boca per gustar e parlar, mans per palpar e obrar, peus per anar e vida per 
viure, pàg. 105 

Gran bé és al Home ésser, e haver ànima e cors, memòria, enteniment e volentat, 
ymaginar, sentir e vegetar, elementar e haver uulls per veure, orelles per oyr, nas per 
odorar, boca per gustar e parlar, mans per palpar e obrar, peus per anar e vida per 
viure, pàg. 105 

Gran bé és al Home ésser, e haver ànima e cors, memòria, enteniment e volentat, 
ymaginar, sentir e vegetar, elementar e haver uulls per veure, orelles per oyr, nas per 
odorar, boca per gustar e parlar, mans per palpar e obrar, peus per anar e vida per 
viure, pàg. 105 

Gran bé és al Home ésser, e haver ànima e cors, memòria, enteniment e volentat, 
ymaginar, sentir e vegetar, elementar e haver uulls per veure, orelles per oyr, nas per 
odorar, boca per gustar e parlar, mans per palpar e obrar, peus per anar e vida per 
viure, pàg. 105 

Gran bé és al Home ésser, e haver ànima e cors, memòria, enteniment e volentat, 
ymaginar, sentir e vegetar, elementar e haver uulls per veure, orelles per oyr, nas per 
odorar, boca per gustar e parlar, mans per palpar e obrar, peus per anar e vida per 
viure, pàg. 105 

Gran bé és al Home ésser, e haver ànima e cors, memòria, enteniment e volentat, 
ymaginar, sentir e vegetar, elementar e haver uulls per veure, orelles per oyr, nas per 
odorar, boca per gustar e parlar, mans per palpar e obrar, peus per anar e vida per 
viure, pàg. 105 

Gran bé és al Home ésser, e haver ànima e cors, memòria, enteniment e volentat, 
ymaginar, sentir e vegetar, elementar e haver uulls per veure, orelles per oyr, nas per 
odorar, boca per gustar e parlar, mans per palpar e obrar, peus per anar e vida per 
viure, pàg. 105 

Ha repòs en los treballs que sosté per amar e en los plaers que li vénen, pàg. 109 
Los hòmens qui han esperança e prudència, per envejar los béns menors no volen 

perdre sperança, pàg. 113 

Sperança és virtut ab què Home espera los béns que no ha, los quals desija per 
honrar Déu e per haver salvació, pàg. 117 
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Sperança és virtut ab què Home espera los béns que no ha, los quals desija per 
honrar Déu e per haver salvació, pàg. 117 

Que no dubtassen a sostenir mort per honrar Déu de qui són, pàg. 119 

Ador vos, Déu, en vostra escència, ésser, natura e unitat, a qui present ma essència, 
ésser, natura e unitat per vos membrar, entendre e amar, loar, beneyir e honrar e 
servir, pàg. 125 

E vós. Senyor, per vostra humilitat volgués ésser encarnat e ver hom, lo qual 
humiliàs a morir en la creu per recrear lo món a salvar hòmens, e per donar eximpli a 
nos de humilitat, pàg. 129 

E vós. Senyor, per vostra humilitat volgués ésser encarnat e ver hom, lo qual 
humiliàs a morir en la creu per recrear lo món a salvar hòmens, e per donar eximpli a 
nos de humilitat, pàg. 129 

Senyor: per vós escarnir e turmentar foren vostres braços liguats al pilar, pàg. 135 
Vós feren portar la creu, on fos crucificat e mort, la qual vos feeren portar per vostre 

cors treballar e per vós scarnir, pàg. 135 
Vós feren portar la creu, on fos crucificat e mort, la qual vos feeren portar per vostre 

cors treballar e per vós scarnir, pàg. 135 
Senyor: vós fos crucificat enfre dos ladres per ésser avilat e escarnit, pàg. 136 

Senyor, fos coronat de corona d espines per escarnir e per pena sofferir, pàg. 136 
Senyor, fos coronat de corona d espines per escarnir e per pena sofferir, pàg. 136 
Que aor e qui de fons de amor exia per salvar peccador, pàg. 136 

Jhesu Xrist: vós fos abeurat de fel e de vinagre per ésser escarnit e turmentat, pàg. 
136 

La sua amor vull amar, sospirar e plorar, e per ella servir, treballs e mort sofferir 
desig, pàg. 137 

Los iluminàs del Sant Esperit que·l s trameses e tots lenguatges los donàs per 
preycar e mostrar lo vostre sant aveniment, pàg. 139 

A un aucell ha donat altre per fer fills, pàg. 145 
A vosaltres, bèsties de rapina, ha donades bèsties per menjar, pàg. 145 
A vosaltres, bèsties que no sots de rapina, erbes per menjar, e ungles per ésser 

calçades e corns ab què us deffenats de bèsties de rapina, pàg. 145 
A vosaltres, bèsties que no sots de rapina, erbes per menjar, e ungles per ésser 

calçades e corns ab què us deffenats de bèsties de rapina, pàg. 145 
En mos treballs consolar e en mos béns procurar per vós honrar, amar e servir, pàg. 

154 
Diligència fa los hòmens anar, vetlar, adorar, preguar, dejunar, treballar e donar 

per vós servir e honrar, pàg. 158 

Déu qui a totes aquestes coses vos assignà per hordenar e complir la recreació del 
món, pàg. 158 

Aiteynén la ànima sa fí en Déu per membrar el, entendre e amar, pàg. 158 
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Per experiència sabem que són substàncies corporals, car elles sentim per veer e 
tochar e per los altres senys, pàg. 167 

Com sia açò que ell sia creat per fer bé e no per fer mal, pàg. 173 

Com sia açò que ell sia creat per fer bé e no per fer mal, pàg. 173 

Ànima és inmortal per rahó, de la fin a la qual és creada, car ella és creada per 
membrar, entendre e amar Déu, pàg. 181 

Tota bona costume és per guanyar mèrit de bé, e tota mala custume és per privar 
mèrit de bé, pàg. 186 

Tota bona costume és per guanyar mèrit de bé, e tota mala custume és per privar 
mèrit de bé, pàg. 186 

Con l enteniment no sia de natura corporal ne sia cors, con pot, per entendre, haver 
spècia de cors?, pàg. 198 

Si l prenia per amar no seria injusta, e pot lo pendre per membrar e entendre, pàg. 198 
Si l prenia per amar no seria injusta, e pot lo pendre per membrar e entendre, pàg. 198 
Axí com justícia qui és per jutjar, pàg. 220 
Que Home particip ab totes creatures e ab elles per servir Déu, pàg. 231 
Les bonificabilitats qui són bones per entendre, són passives calitats de la 

bonifícabilitat substancial, pàg. 247 
La ànima qui Déus membraria, entendria e amaria, hauria mèrit e beatitudo per 

entendre e amar, no per Déu membrar, la qual cosa és impossible, pàg. 254 
La ànima qui Déus membraria, entendria e amaria, hauria mèrit e beatitudo per 

entendre e amar, no per Déu membrar, la qual cosa és impossible, pàg. 254 
Discurrent la ànima ab aquell qui és son orguen en guanyar e multiplicar les 

spècies, ara .j. e après altra, ara per veer, ara per oir, ara per gustar, ara per tochar, 
ara per odorar, ara per affar, ymaginant, membrant, entenent e aman adés un obgect e 
après altre, pàg. 263 

...ara per oir, pàg. 263 

...ara per gustar, pàg. 263 

...ara per tochar, pàg. 263 

...ara per odorar, pàg. 263 

...ara per affar, pàg. 263 

...E hix en temps successivament eligent .j. obgect per amar, pàg. 263 

...e lexant altre per desamar, pàg. 263 

Coven que aja de fores passions les quals imprema dedins, axí com passió per veer o 
per altre sen, pàg. 288 

La bellea daquella fembra era occasió de la passió qne avia per desirar, pàg. 288 

Car lenteniment és per entendre veritat de bontat, e la volentat és per amar bontat de 
veritat, pàg. 297 
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Car lenteniment és per entendre veritat de bontat, e la volentat és per amar bontat de 
veritat, pàg. 297 

A ell coven procurar aquelles per ço que pusca viure per menjar, beure, vestir, e 
abitar en la cambra, e en lo lit dormir, pàg. 301 

Açò per què és creat, so és a saber, per entendra e amar Déu, e per concordar en 
bonea, pàg. 325 

Açò per què és creat, so és a saber, per entendra e amar Déu, e per concordar en 
bonea, pàg. 325 

Cosa que memòria reté e ret e ajusta e concorda so quis cove per entendra e voler en 
enteniment e en volentat, pàg. 331 

Per assò han paraules los uns ab los altres per manifestar se .j. àngel a altre, pàg. 
357 

 

Acció no feta? 
Qui ha major pena con l’ànima se departeix del cors, que no foren tots los plaers 

que hac per sentir, pàg. 55 

 

Règim verbal (fer una cosa en primer lloc) 
Lutxúria comença per veer belles fayçons els ornaments els gests que les fembres 

fan per amor della, pàg. 97 

 

Ço (acò) per que relatiu 
So per què encercam peccat en qual temps és en Home, és per ço que trobem hom en 

qual temps està mort per peccat, pàg. 74 

El se cuyda que ell degà ésser honrat e loat per ço per què deu ésser deshonrat e 
blasmat, pàg. 88 

Sia encarnació tot lo major bé e la major noblea que pot ésser en creatura, e ço per 
què Déu e creatura més poden participar e Home més de gràcia, de bé de Déu pusqua 
reebre, pàg. 120 

Que fos ver en general ço per què Déu e creatura menys pusquen participar e Home 
menys, pàg. 120 

A la dreta part sigues per ço car complís ço per què lo Pare vos tramès, pàg. 138 

Ço per quèl cors del animal és naturalmente mortal és car no pot viure de ses parts 
essencials, pàg. 183 

Ço per què la cambra no poria conlogar en si matexa tots los corsses dels hòmens, 
és, pàg. 270 

Seria contrari a bonesa, granea, saviea e cetera, si no donava a intelligència e 
volència tot so per què mils se covenguessen ab los objects als quals son creades, pàg. 
312 

Aquelles li abasten a açò per què és creat, pàg. 325 
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Que volència sia volentat e conveniència sia memòria <e so per què est nom 
memòria> atribuim a conveniència, pàg. 331 

 

Per què relatiu A. N. 
Déu amar e conèxer, e per açò, segons fín, no ha de sa natura libertat que puscha no 

ésser, car la fi perquè és la sostén en ésser, pàg. 170 

L ànima aporta lo cors e ses parts a la fi per què és, pàg. 14 
Lo sosté el aduu a la fí per què és, pàg. 14 
Fan mal los hòmens peccadors qui desvien les creatures corporals de la fi per què 

són, pàg. 18 

Home peccador qui desvia la sua ànima de la fi per què és creada, pàg. 25 
Entenent e amant contra la fi per què és creada, pàg. 25 

La rahó per què home ha obra natural és per dues maneres: la una és per essència, 
laltra es per fí, pàg. 32 

Es, donchs, gran cosa ço que la mort toll als hòmens morts, e és gran tolliment 
segons la manera per què toll, car toll e dóna als enamichs d aquell a qui toll, pàg. 53 

No han neguna dignitat per què degen ésser ergulloses, pàg. 57 

Peccat és aquella mort per què hom pert perdurable glòria, pàg. 69 

És desviat de la fi per què és creat, pàg. 71 

On, adonchs con lome desvia aquestes .v. coses de la fi per què són, pàg. 77 
Hom ha manera de viure, e ab fe, esperança, caritat, va a la fi per què és, pàg. 77 
Vol quels richs hajen caritat als pobres per la sua amor; e si lome rich muda la 

intenció per què ell es rich, e ama les riqueses, pàg. 79 

La segona cosa per què és virtut és, pàg. 82 

Justícia que és virtut, e en axí de les altres virtuts morals, és per aquella manera per 
què és difinida, ço és a saber, que los hòmens són justs con reten a Déu, pàg. 84 

La desvia de la fí per què és, pàg. 86 

Accídia és vici per què los hòmens han pigrícia en fer bé, pàg. 86 
Les desvia de la fi per què Déu les dóna, ço es saber, pàg. 87 

Retre a cascú ço qui és seu per rahó de la fi per què Déu dóna les riqueses, pàg. 87 
Enteniment e amament qui són vestits de peccats e desviats de la fi per què són, pàg. 

91 

Car a la fi per què és matrimoni ajuda la divina justícia, pàg. 96 
Ira és peccat per què hom no vol esperar bé, pàg. 117 

Caritat és virtut per què Home deu naturalment amar si matex, pàg. 124 

Aor, Déu, vostra saviea que sap e conoprèn tot quant és, saviesa per què hom sap ço 
que sab e sens ella hon no pot saber res, pàg. 127 
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Ador vostra santa, ínfínida e eterna deitat e vera, santa e gloriosa humanitat per què 
sots ver déu e ver Home, pàg. 130 

En la .iiij. part encercha ànima per què és, pàg. 164 

No ha de sa natura libertat que puscha no ésser, car la fi perquè és la sostén en 
ésser, pàg. 170 

És pervertit contra la fin per què és, pàg. 173 
La privacion de la fin fóra causa per què la ànima retornarà a no ésser, pàg. 184 
Lescrivan, amant la fi per què scriu, no pot destruir l escriptura, pàg. 184 

La ànima dementra que és ab lo cors conjuncta està en la fi per què és, pàg. 185 
La fi per què és creada, pàg. 198 
Desviada de la fin per què és, pàg. 201 
Les ordona a la fi per què són, pàg. 208 

Ànima és part de Home e Home és la fi per què és ànima, pàg. 208 
Desviat lo seu discurriment de la fi per què és, pàg. 213 
Fa enaxí contra la fi per què és, pàg. 213 
Axí con lo fill d en Martín qui és per ço Home car és fill de Home e de fembra qui és 

de spècia humana. Havem, doncs, mostrat e significat ànima per què és formalment e 
material, e segons naturals començaments, e aytals e no altres, pàg. 228 

Moltes vegades no consira la fi per què és, pàg. 235 
Car la principal fi natural per què ella és, està per ço que de ella e de cors humà sia 

Home, pàg. 283 
Qui mou la semblança a la fi per què és, pàg. 292 
Segons la fi per què són, pàg. 297 
Afermant totes aquelles raóns per què los comenssaments mils se covenguen la .j. ab 

l altre, pàg. 308 

Asò mateix se segueix de volència e conveniència; e cor se cove ab la saviea de Déu 
per què mils sia object a la intelligència altre, pàg. 313 

Granea e cètera, e asò és inpossible e contradiccion; per què és significada la 
semblança que la divinal justícia enprem, pàg. 337 

Se segueix que la final intenció per què és en àngel bonea, sia per so que fruesca la 
divinal bonea, pàg. 343 

És desviat de la intenció per què és creat, pàg. 365 

 

Per què relatiu A. O.  
En qual que loch que ell sia és ànima; per què, movent Home si mateix de un loch en 

altre, és moguda l ànima del Home de un loch en altre, pàg. 22 
Açò matex havem fet del cors humà. Per què pot hom conèxer les sues parts matexes, 

pàg. 25 
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Home no pot saber en qual loch se morrà; per què és molt perilosa cosa la mort, el 
seu aveniment és molt secret e amagat, pàg. 66 

Membra e entén ànima de Home peccador, per quèl seu membrar e entendre li sia 
mort eternal, pàg. 70 

La mort que hom ha per peccat és plena de mal e no ha gens de bé; per què peccat 
és mort qui desforma Home, pàg. 70 

Aquest peccat mortal és contra Déu qui és sobiran bé e sobirana granea; per què lo 
peccat cove ésser sobiran mal e sobirana malea, pàg. 72 

Havem, donchs, conegut perquè és peccat e mort esperitual; per què pot hom 
conèxer que Home peccador és causa de sa mort perpetua! infernal, pàg. 72 

Los béns d aquest món Déu dóna a quis vol, ols tol; per què fa injúria qui no ha en 
Déu sperança, pàg. 87 

Eper açò Home avar més se confia en riqueses que en Déu; per què és digne de tots 
mals, pàg. 90 

Gola fa tot lo contrari; per què Home golós ha frèvol volentat, pàg. 94 

Ço que Déu e creatura per major bé poden participar e per què Home més pot Déu 
conèxer, pàg. 120 

Desamaria la mellor e major obra que pot haver en creatura, e per què pot més 
ésser entès, pàg. 123 

Jhesu Xrist senyor: vós, déu fet Home, lavàs e besàs los peus als apòstols, a donar 
eximpli de gran amor, humilitat e pau; per què vos aor, pàg. 132 

Vós, Senyor, preycàs als juheus, infant petit que érets, e ells qui eren vells per rahóns 
vencés; per què les vostres rahóns e disputassions ador, pàg. 133 

Cavalcan pageses, e rey cavaller e burguès se tendria a desonor si en ella 
cavalcava. Per què us ador, pàg. 133 

Vós en quant Home adoràs Déu lo Pare. Per què la vostra oració ador, e delia do 
laor, pàg. 133 

Los juheus traydors qui falçament vos jutjaren. Per què vos vull adorar, pàg. 135 

Ho í volgués sofferir per nos salvar el nostre amar al vostre liguar. Per què us vull 
adorar, pàg. 135 

Quen fósset pus escarnits e turmentat. Per què us aor, pàg. 136 
Mostrar lo vostre sant aveniment, honrament e salvació de la gent. Per què vos aor, 

pàg. 139 
Tot ço que ha fet en aquest món per la vostra amor. Per què siats loat e beneyt, pàg. 

144 
Que la vostra santa humanitat e innocent, per què sots Home, pàg. 147 
Les carreres per hon anam són greus ab treballs e perilloses; per què a nosaltres és 

gran obs la vostra ajuda, pàg. 150 

Jhesu Xrist senyor: yo som Home peccador, per què no som digne de vós preguar, 
pàg. 151 



 Joan S. Beltran i Cavaller 467

No som digne de vós preguar ne reclamar: per què, per aquella dignitat que vós 
havets, pàg. 151 

Seré vençut e sobrat si contra ells no he força. Per què vos deman força de coratge 
esforçada per la vostra força, pàg. 152 

De la fi per què son creat desviat, pàg. 152 

Jhesu Xrist: vós sots sant dels sants; per quèus deman santetat, pàg. 154 
Què pusqua vos honrar, loar e servir. Per quèus deman, per pietat, santetat, pàg. 

155 

Dites pot hom haver manera e doctrina a encerchar les essències e les natures de les 
altres creatures; per què aquest libre és molt hútil a tots aquells qui amen sciència, pàg. 
165 

Per ella les substàncies corporals atenyen la fi en Déu, per què són, pàg. 171 
E ànima és per ço que Home sia; per què en quant açò, àngel ha pus noble fin que 

ànima, pàg. 172 
Poria ésser egual al poder de Déu qui és inffinit; per quèl poder de ànima, pus que 

no pot, pàg. 172 
En movent, sia accupant un loch e puis altre; per què en la creació de substància 

speritual no és necessari moviment, pàg. 177 

Cascuna creatura, segons que és sa spècia, requer ses pròpries e naturals 
condicions: axí con de peix, qui requer abitació de aygua, e salamandra de foch, e talpa 
de terra, e gamalion dàer; per què enaxí con Déus no poria fer que peix visqués sens 
aygua, ne salamandre sens foch, ne talpa sens terra, ne gamalion sens àer vol Déus que 
cascun d aquests viva segons ses condicions, pàg. 178 

Creada de contraris, segons que ja dit havem; per què enaxí com lo sol és 
incorrompable, pàg. 181 

és partida del cors està aquella fi en potència; per què en quant actu és pus noble 
que ço qui està en potència, es, pàg. 186 

Nel ferre del coltell qui no muda sa spècia con daquell coltell és fet clau; per què 
lànima nos muda, per moralitats, pàg. 191 

Açò mateix és de les substàncies naturals; per què ànima en quant existència 
complida és, pàg. 196 

Coven, donchs, que ànima e cors sien parts hunides e conjunctes la .j. en l altra; per 
què en enaxí com la sensitiva del cavall mou la vegetativa a vegetar, pàg. 198 

L ànima vol que vaja lo cors tro al loch que ella desira; per què ella, movent lo cors, 
mou si matexa en aquell cors, pàg. 200 

Ànima és pus noble substància quel cors, e per açò ha pus noble fi; per què per rahó 
de la fi lo començament de la ànima és antecedent, pàg. 203 

Ès de moltes parts substancials, per què ànima no és accident, pàg. 218 
Daquella conjuncció resulta Home qui és daquella ànima e daquel cors; per què en 

semblant manera lo moviment és dels actus dedins, pàg. 219 
La mà mou la ploma, e la ploma mou lenquest; per quèl moviment és de la ànima, 

pàg. 220 
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Membrar, entendre e amar; per què enaxí con lo martell és de la fín del clau, pàg. 
221 

Lactu positiu és del necessari en quant és strument daquell; per què coven enans 
creure que entendre, pàg. 224 

La fí de Home és Déu membrar, entendre e amar, per què enaxí com Home se mou a 
la sua fi principal, movent sa ànima a aquella fín, enaxí mou la ànima les parts, pàg. 
235 

Per açò l enteniment denuda de quantitat speritual lonch e ample e pregon; per què 
no pot consirar quel sobgect de quantitat speritual sia divisible, pàg. 238 

Segons que ja havem dit; per què composició pot ésser de composició, pàg. 245 
No fos qui Déus enteses e les substàncies corporals, per què ell conjunct ab cors fos 

mijan e strument a la fi e al repòs d aquelles, pàg. 249 

L entelligibilitat de la espasa no és de la essència del enteniment del ferrer; per què 
la disposició de la calitat activa e de la passiva qui no no és de la essència del 
enteniment, pàg. 250 

Qui ha aquell nombre per lo moviment del firmament; per què enaxí com en la spera 
d en Saturnus no està nit ne nombre de moltes nits, mas nombre de un dia per presència 
del sol, pàg. 257 

No sia necessària cosa beure, menjar, calor ne fredor, lit, cambra ne vestedures; per 
què enaxí com aquestes coses li descovenen, pàg. 258 

Li covenen ores, dies e anys per rahó del cors; per què, en quant per si matexa, està 
en un nunc del qual nos parteix, pàg. 258 

Si no era mogut en momens e ores; per què en semblant manera car ànima no ha 
primeres parts, pàg. 259 

Sustentada ab moviment de un nunc en altre; per què la antiquitat simplement no és 
de la essència e natura de la ànima, pàg. 261 

És de les circumstàncies e semblances de successió; per què enaxí com lo cristayl 
posat sobre alcuna color negra o vermella o altra, pàg. 265 

Un obgect acqupa loch a altre obgect en l enteniment, qui no pot entendre en un 
temps dues o més substàncies, e aquest accupament de loch és de .j. nunc e daltre, com 
sia açò que .ij, nuncs o més no poden ésser la .j. en l altre; per què segons esta manera 
de loch de temps, no de loch simplement en qui corporal substància és conlogada, està 
accupament en ànima e en les sues potències, per rahóns de naturals impotències, pàg. 
269 

És spècia comuna del intellectiu e del intelligible; per què en axí con forma qui 
comprèn la matèria per manera de acció, la potència activa comprèn son simple actu, 
pàg. 277 

Està la privació daltra manera daltra potència; per què enaxí con totes .iij. les 
potències sajuden en haver manera dobrar, pàg. 281 

La disposició del cors mogut a vegetar e a sentir per la representació del sen de veer 
imprempta en la ymaginació; per què consirà que per les passions defores naturals al 
cors, havia passions dedins, pàg. 288 
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Leja cosa era peccar que veer la cara del mesel; per què consirà que de .j. passió 
deriva altra, pàg. 289 

La granea del cors, e dels altres començamens de cascun; per què en quant lo cors 
se corromp, pàg. 290 

Ab lo antecedent mou e produu lo conseqüent; per què diu un savi que si amar no 
fos, desamar no fóra, pàg. 296 

No hauria repòs sil enteniment no senclinava a creure ço que non entén; per què 
enaxí com de .ij. amichs, que la .j. se sotsmet a trebayll, pàg. 297 

Accident seperable, fóre en bonea, poder e cètera, qui són Déu, contra la granea 
divina, e asò és inpossible; per què és demostrada propietat de granea en bonea, pàg. 
334 

Seria en va e debades la final intenció damunt dita; per què la bonea dels àngels és 
creada, pàg. 344 

Granea e cètera, de Déu, e açò és inpossible; per què és revelat lo secret, pàg. 347 

 

Per què interrogatiu directe 
E demanal: Per què és ànima?, pàg. 17 

Home, per què ha obra natural?, pàg. 32 

Obra artificial, per què és?, pàg. 42 

E per què la mort toll tant gran bellesa e dóna tant gran legea?, pàg. 54 

Qu.º Per què és virtut?, pàg. 82 
Per què nos sadolla e no reposa en si matexa, e ella nos pot sadollar en esta vida?, 

pàg. 195 

Q.º Per què ànima és apellada substància e no accidens?, pàg. 219 

Ànima, per què és essencialment?, pàg. 226 
Per què coven que per Déu sia sustentada?, pàg. 228 

Per què ànima és daquells començaments dels quals és e no d altres?, pàg. 228 

Ànima, per què no és tota de començaments substancials, com sien los 
començaments substancials molt pus nobles que Is accidentals?, pàg. 229 

Per què ànima és de matèria e que sia simplement forma?, pàg. 229 

Per què Déus no ha creada la ànima pus noble?, pàg. 229 

Déus, per què no ha creada ànima pus poderosa?, pàg. 230 

Per què és ànima dels primers començamens, ço és, de bonea, granea e los altres, e 
que fos simplement de forma e de matèria?, pàg. 230 

Per què ànima ha .iij. potències, e no més ne menys?, pàg. 230 

Per què, en la ànima, bontat no és de memòria, de enteniment ne volentat, e 
memòria, enteniment e volentat són de bontat?, pàg. 231 

Ànima, finalment, per què és?, pàg. 231 
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Per què Déus no creà ànima en tal estament que no pogués peccar?, pàg. 233 

Per què ànima cahuda en peccat nos pot per si matexa levar?, pàg. 233 

Per què Déus no creà ànima en estament que no pogués ignorar?, pàg. 233 

Per què ànima ha lo cor per orguen a voler?, pàg. 233 

Per què lo cervell del front és donat per orguen al enteniment?, pàg. 234 

Per què lo cervell detràs és donat per orgue a la memòria?, pàg. 234 

Per què l mijan, qui és enfre lo cervell denant e lo cervell detràs, és donat per 
orguen a la ymaginació?, pàg. 234 

Per què ànima mou la vegetativa a vegetar, e la sensitiva a sentir, e la ymaginativa a 
ymaginar?, pàg. 235 

Per què mou la ymaginació a ymaginar aquell delit?, pàg. 235 
Ne la ymaginació, per què mou lo cors a sentir delectació carnal?, pàg. 235 

Per què Home membra alcuna cosa que no vol membrar?, pàg. 235 
Ne per què la entén pus que no la vol entendre?, pàg. 235 
Per què ha calitat mala?, pàg. 249 
Per què les sues actives qualitats són inpotens per lempacxament de les passives 

calitats?, pàg. 250 

Déus, per què no creà totes les ànimes ensemps?, pàg. 266 

Per què Déus no creà ànima enans que cors, com sia pus noble creatura que cors?, 
pàg. 266 

Con lome dorm, per què no entén?, pàg. 268 

 

Per què interrogatiu indirecte 
Que encercarem: què és ànima racional, de que és, per què és, quanta és, qual és, 

quan és, hon és, com és, c ab què és, pàg. 12 

Per què dien alcuns que ànima és forma del cors pus quel enforma, pàg. 14 
Ara volem encercar què són obres naturals de Home, de què són, per què són, 

quantes són, quals són, quant són, hon són, com són e ab què són, pàg. 29 
Encercarem peccat per .viiij. carreres, ço és assaber: que encercarem què és peccat, 

de què és, per què és, quant és, qua és,  en qual temps és, hon és, com és, ab què és, 
pàg. 49 

Encercarem per viiij. carreres, ço és a saber: què és virtut, de què és, per què és,  
quanta ès, qual és, en qual temps és, on és, com és, e ab què és, pàg. 49 

Toll més a les pus belles e als pus bells, que als menys bells e menys belles; e per açò 
és maravella per què los hòmens e les dones sesforcen a ésser bells e belles pus que 
més poden perdre sens que no scn poden deffendre, pàg. 53 

No sab on vendrà, ne quant, ne con, ne per què, segons que dit havem, pàg. 68 
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Encercar volem peccat per què és, per ço que puscam conèxer per què és mort 
esperitual que és per peccat, pàg. 71 

Encercar volem peccat per què és, per ço que puscam conèxer per què és mort 
esperitual que és per peccat, pàg. 71 

No podem conèxer per què és peccat sinó ab lo seu contrari qui és virtut, pàg. 71 

Havem, donchs, conegut perquè és peccat e mort esperitual; per què pot hom 
conèxer que Home peccador és causa de sa mort perpetua! infernal, pàg. 72 

Segueixse, donchs, que si lome avar esguardava ço què és avarícia, ne de què és, ne 
per què és, pàg. 87 

Conçiderava ço què és prudència e ço de què és, ne per què és, pàg. 88 

Jhesu Xrist: vós sots sant dels sants; per què·us deman santetat per què los hòmens 
són innocents e sens peccat; car santetat enforma virtut en ells, pàg. 154 

En la .iiij. part encercha ànima per què és, e aquest encercament fa en dues spècies: 
la primera és per existència, axí com qui quer [demana] per què és Home, e hom 
respon: Home és per., pàg. 164 

En la .iiij. part encercha ànima per què és, e aquest encercament fa en dues spècies: 
la primera és per existència, axí com qui quer [demana] per què és Home, e hom 
respon: Home és per., pàg. 164 

 

Per què causal 
Aor, Senyor, vostra gran senyoria per què sots senyor del cel e de la terra, pàg. 128 

Aor vostra santedat. Senyor, per què sots innocent de tot peccat, pàg. 126 
Prech la vostra deïtat, per què sots déu, que Déu salva e govern lo seu poble, pàg. 

146 
 

Per què final 
Prechvos que sia de vostra mercè quem donets temprança per què viva longament, 

pàg. 153 
Quem donets gràcia e conexença per què us graescha la fe que me havets donada, 

pàg. 153 

 

Destinació amb “a” 
E la visitiva per la claredat del àer ha manera a veer, pàg. 39 
Han manera a obrar lo bé per bontat natural, pàg. 39 

HOME és servent e sotsmès de Déu per ço car lo ha creat a si servir, amar, honrar, 
pàg. 105 
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Obras rimadas de Ramón Llull escritas en idioma catalán-provenzal, 
publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y 

variantes; y seguidas de un glosario de voces anticuadas, por Gerónimo 
Rosselló, Palma, imprenta de Pedro José Gelabert, 1859. 

PLANT DE NOSTRA DONA SANCTA MARIA.  pàgs. 134-147  
HORAS DE NOSTRA DONA SANCTA MARIA pàgs. 150-172  
A VOS DEUS GLORIÓS pàgs. 176  
LO PECCAT DE N’ADAM pàgs. 179-184  
A LA VERGE SANCTA MARIA pàgs. 189  
REY GLORIÓS! pàgs. 192-195  
ELS CENT NOMS DE DÉU pàgs. 203-303  
L’ART DE L’ALQUIMIA pàgs. 307-309  
EL DESCONORT pàgs. 314-360  
LO CANT DE RAMON pàgs. 365-367  
LO DICTAT DE RAMON pàgs. 370-382  
APLICACIÓ DE L’ ART GENERAL pàgs. 386-422  
MEDICINA DE PECCAT  pàgs. 431-594  
EL CONSILI pàgs. 611-644  
LO CONQUERIMENT DE MAYLORCHA pàgs. 650-672 

 

RIMS: Lògica del Gatzel * Lo peccat d’Adam * C. noms de Déu * Hores de 
Nostra Dona * Plant de la Verge * Desconort * Cant de Ramon * Dictat de 

Ramon i Coment, transcripció directa amb notícies preliminars i variants 
dels millors mss, per Moss, Salvador Galmés i pròleg del Dr. Ramon 
d’Alòs-Moner, tom I, Palma de Mallorca, 1936. Patrons: Diputació 

Provincial de Balears, Institut d’Estudis Catalans de Barcelona. 

LÒGICA DEL GATZEL  pàgs. 4-62  
LO PECCAT D’ADAM * pàgs. 65-73  
C. NOMS DE DÉU * pàgs. 77-170  
HORES DE NOSTRA DONA * pàgs. 173-198  
PLANT DE LA VERGE * pàgs. 201-216  
DESCONORT * pàgs. 219-254  
CANT DE RAMON * pàgs. 257-260  
DICTAT DE RAMON I COMENT * pàgs. 263-276 
  , PÀG.  

RIMS: Medicina de peccat, Aplicació de l’art general, del Consili, 
Cantilena, transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels 

millors mss, per Moss, Salvador Galmés, tom II, Palma de Mallorca, 1938. 
Patrons: Diputació Provincial de Balears, Institut d’Estudis Catalans de Barcelona. 

MEDICINA DE PECCAT * pàgs. 3-295  
APLICACIÓ DE L’ART GENERAL * pàgs. 209-251  
DEL CONSILI * pàgs. 255-288  
CANTILENA pàgs. 291-298 
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Nota: Malgrat que hem mantingut els dos volums de Rims com a taxt de consulta, hem treballat 
bàsicament sobre l’edició de Gerónimo Rosselló que recull la pràctica totalitat dels poemes lul·lians, 
excepció feta dels poema Lògica del Gatzel, present en el primer volum de Rims, i l’incomplet i curt 
poema Cantilena, recollit al segon volum. 

 
Ocurrències valorades en aquest poemari: 

per a  0 per a que 0 per + S.N. + a + inf 10  

per + inf. causal 35 per + inf. final 13 per + inf. de dest. 166  

per tal com 0 per ço com  2 per ço car 25 per tal car 1

per ço 254 per raó de 0 per qui 20 ço per que relatiu 13

per què relatiu A. nom. 20 per què relatiu A. orac. 214 per què interrog. dir. 7 per què interrog. indir. 13

perquè causal 14 perquè final 0 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 9

Per tal que 5 per ço que  109 per tant  

per tostemps 0 per null temps 1 Si per aventura per altres valors 1.583

 
Per + SN + a + infinitiu 

En trahir Jesu-Christ qui morir volía | Per nosaltres á salvar, é per donar vía, pàg. 
135 

Judas! tú has donat un hays per senyal fal | Per portar á mort lo meu fill que tant 
val, pàg. 135 

Lo nom de Rey en sí desment. | Null hom no es rey per menjar, | Per caçar, ne per 
sajornar, | Mays per son poble a guardar, pàg. 264 

Cell qui es Suau per dever. | E per virtuts á conquerer, pàg. 266 
E car vós tan fortment me volets encolpar, | pot ésser que ho façats per vós a excusar 

| a venir a la Cort, pàg. 355 
Lo monastir de Miramar | Fiu á frares Menors donar, | Per sarrahins á preycar; | 

Entre la vinya’l fenollar, pàg. 365 
Et enaxí de cascuna, | E tu segueix de una en una | Ço qui es lur significar | Per 

virtuts á montiplicar, pàg. 421 
Per so c’ab el Déus en servis | per tot lo mon a recrear | e per Déu servir e honrar, 

pàg. 515 
Virar m’a a tal volentat | qui la caritat vula amar | per parays a conquistar, pàg. 552 
E preycar, | E per lo Papa á pregar, | E consellar, pàg. 626 

 

Per + infinitiu causal 
Per ço que Déus contra granea no haja contrarietat. | Comença aytant per 

magnificabilitat. | Com per entendre é amabilitat, pàg. 29 
Per far plaer | a Déu, qui a mort volc venir | per nos haver, pàg. 193 
Per far plaer | a Déu, qui a mort volc venir | per nos haver, pàg. 193 
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Per ver dir esta hom rich | De bontat é de esperit, | E per mentir es hom mendich, 
pàg. 228 

Per ver dir esta hom rich | De bontat é de esperit, | E per mentir es hom mendich, 
pàg. 228 

Aquel sab pauc de humilitat, | Qui per saber esta inflat | E qui ‘l toca tost es irat, 
pàg. 265 

Sovén deuria remembrar | L’ honor que ens feu per encarnar, pàg. 270 
Hom es pus noble per saber, | Que per aur ne per haver, | Ab qu’ el haja ab bon 

voler, pàg. 294 
Hom es pus noble per saber, | Que per aur ne per haver, | Ab qu’ el haja ab bon 

voler, pàg. 294 
Car tot quant está en intenció | Es per conexer Déus esser no. | Es una intenció qui 

es major, pàg. 295 
Qui vol viure per haver honrament, | Fa com muyra en foch ardent, pàg. 218 
Tant ha Déus gran plaer en donar, | Que tot se dona per amar, pàg. 231 
D’ayre será congelaments | Qu’amor fá ab concordança | Per concordar li elemens, 

pàg. 307 
Mas mostrats que saubets per ço que vos ajut | Vostra Art é sanber; car hom 

desconegut | No ha per ignorar honrament ne virtut, pàg. 328 

En quant no’ us conortats en ço qui’s ja jutgat, | E per voler de Déus en axí oltrejat, 
344 

Li començament, et dit | Ço que son per diffinir; | E si tú vòls hòme guerir, pàg. 410 
Las paraulas que vòls dir, | E com las faças grasir | Per bellea de dictar, | E per 

verament parlar, pàg. 417 
Las paraulas que vòls dir, | E com las faças grasir | Per bellea de dictar, | E per 

verament parlar, pàg. 417 
Si en questió vòls formar | Novetats per ornat parlar, | Sic l’órde en ton parlament | 

Qui es el questionament, pàg. 418 
E quant consir | com vos fa mal servir | e hom se·n fa per vil tenir, | molt me penet, | 

car per vos ay nelet, pàg. 439 
Pots conexer acordament | d’anima e de cors verament; | car per lo cors esta·l veer, | 

e per veser ve el plaer, pàg. 524 
Si·t ve temptacio | per veer bela figura | que·t mova a luxuria, | consira la gran 

sutzetat, pàg. 557 
Lo qual obrar fa consumar | l’esser qui esta per estar | e es sobject de l’obrament, 

pàg. 563 
Déus es Déus per sa natura, | per son esser e dretura; | e es Déus per deificar, | per 

se que s’obra pusca star, pàg. 574 
Que ·t prec que·m fases amar | mays tu per tu, que per donar | paradis ni nul altre 

be, pàg. 575 
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Am Déus, per tal, car es bo, | no pas per nula res qu’el do, | ni per perdonar son 
peccat, pàg. 590 

Car gran plaer | na Déu d’ hom qui vòl sostener | Mòrt per dir ver, pàg. 627 
 

Per+inf. final  
Aquests, Senyor, iran tots per loarvos | A convertir los moros en amarvos, pàg. 194 
Dóna Déus bé, pus lo pot dar, | Lo qual ha donat per crear, | E ha ‘l donat per sí 

honrar, pàg. 236 
Ha Déus creada en las substancias pluralitat, | Per donar eximpli de la sua trinitat, 

pàg. 283 
Que els senyors mais s’enclinen per donar que pregar, pàg. 327 
Los sarrahins malvats, pus no volon ausir; | Perque als christians deu hom tant de bé 

dir | Qui desiren morir per far aDéus honor, pàg. 336 

Déu e home, Christ appellat. | Lo món era en damnació; | Morí per dar salvació, pàg. 
366 

Aquel qui vol, per Déu servir, | trebalar e mort sostenir, pàg. 593 
Senyors cardenals! lo consili | Fayts per venir a bona fí, | Que val mays que argent 

ne cosí. | Ne sejorn, vespre ne matí, pàg. 619 
Perque lo bé puscha venir. | E que lo dó per obeir | Al Déu d’amar, pàg. 622 
Que anem tuyt en Ultra-mar | Per Déus honrar!, pàg. 626 
Un gualeot si’us par eu trametria | Per aguayt far dementre ix lo dia, | E per guardar 

lo lòchs seretz meyló, pàg. 661 

 

Per+inf. de dest. 
Estava lo meu fill pacient é sanat | Per donarnos eximpli de gran humilitat, pàg. 137 
Qui en res no’s defen é’s mon fill sanujat | Per pendre é ligar á la lur volentat, pàg. 

138 
Christ nomenat, | Qui es trames per son payre | Per esser nostre Salvayre, pàg. 153 
Lo mon ha sol un creador | Qui l’ha creat per far honor | A la puella sa mayre, pàg. 

153 
Dix la regina: - ¿Qué farás? | Irás á mayso per morír, | estarás say per vivir, pàg. 

156 
Pujá á morir lo Salvador | Per desliurar li peccador, | E per donar justicia | A sa 

mayre verge pia, pàg. 161 
Orde d’acolit, diaque, | Prevera é subdiaque, | Es sagrament per Déu servir | En 

cantant é la missa dir, | E en infants á batejar, pàg. 168 

Ço es la francha libertad  | Que li doná per far lo bé, pàg. 180 
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O Ens divinal! tú est Déus per obrar, | Que en tú has axí com est Déus per estar, pàg. 
203 

E que tú é éll Déus posqués donar, | Que es Sant Esperit per espirar, pàg. 208 
Com es Simple en Unitat. | En Déus esta simplificar, | Per engenrar é espirar, pàg. 

216 
Per engenrar é espirar. | No pogra esser Infinitat | Sino en singularitat, pàg. 219 
Déus ha creat hom per ben far, pàg. 222 
Gran esta granea per concordar, | Magnificant, magnificable, magnificar, | Defora 

per vivificant, per vivificable, per vivificar, pàg. 223 
Gran esta granea per concordar, | Magnificant, magnificable, magnificar, | Defora 

per vivificant, per vivificable, per vivificar, pàg. 223 
Divina Virtut aytant bona es per obrar | Com es per poder possificar, pàg. 227 
E granea per bontat é poder | Pot haver Virtut per saber, pàg. 227 
Si en Gloria no fós gloriejar | De un en altre per amar, | No poria Gloria plena estar, 

pàg. 229 
Qui per haver Gloria han haút començament. | Mills está Gloria en leyaltat, | Que no 

fa conciencia en peccat, pàg. 229 
Aytant es Déus larch per donar | Com es poderós en amar, pàg. 231 
En quant se volch ab hom unir, | E restaurar hom per morir. | Lo mon ha Déus li 

hom donat, pàg. 231 
Car Bell será en esser amat. | Mays val bellea per bé far, | Per entendre é per 

membrar, | Que per sentir ne per ornar, pàg. 234 
Car Bell será en esser amat. | Mays val bellea per bé far, | Per entendre é per 

membrar, | Que per sentir ne per ornar, pàg. 234 
Car Bell será en esser amat. | Mays val bellea per bé far, | Per entendre é per 

membrar, | Que per sentir ne per ornar, pàg. 234 
Car Bell será en esser amat. | Mays val bellea per bé far, | Per entendre é per 

membrar, | Que per sentir ne per ornar, pàg. 234 
Car Bell será en esser amat. | Mays val bellea per bé far, | Per entendre é per 

membrar, | Que per sentir ne per ornar, pàg. 234 
Hom sosté son bon membrament | Per entendre é amament, | En qui no fa null 

falliment, pàg. 242 
Jo prech Déus que ‘s faça servir | A las gens per saber é desir, pàg. 243 
Déus consola hom per amar, | Per esperar é perdonar, pàg. 246 
Déus consola hom per amar, | Per esperar é perdonar, pàg. 246 
No Déu hom viure per menjar, | Per honrament, per sajornar, | Mays per servir Déus 

é honrar, pàg. 258 
No Déu hom viure per menjar, | Per honrament, per sajornar, | Mays per servir Déus 

é honrar, pàg. 258 
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No Déu hom viure per menjar, | Per honrament, per sajornar, | Mays per servir Déus 
é honrar, pàg. 258 

Qui no fa tot lo bé que poria far | No es semblant que molt am per donar. | Perque 
Déus dona mays que hom no pot pensar, pàg. 261 

Car ab voler per Déus haver. | Rey es per fer jutjament, pàg. 264 
Car ab voler per Déus haver. | Rey es per fer jutjament, pàg. 264 
Lo nom de Rey en sí desment. | Null hom no es rey per menjar, | Per caçar, ne per 

sajornar, | Mays per son poble a guardar, pàg. 264 
Lo nom de Rey en sí desment. | Null hom no es rey per menjar, | Per caçar, ne per 

sajornar, | Mays per son poble a guardar, pàg. 264 
Lo nom de Rey en sí desment. | Null hom no es rey per menjar, | Per caçar, ne per 

sajornar, | Mays per son poble a guardar, pàg. 264 
Aquells no saben Déus loar, | Qui no ‘l loan per deitar, | Per engenrar é espirar. | 

Mays val una laor per infinitar, | Que per tot quant se poria crear, pàg. 268 
Aquells no saben Déus loar, | Qui no ‘l loan per deitar, | Per engenrar é espirar. | 

Mays val una laor per infinitar, | Que per tot quant se poria crear, pàg. 268 
Aquells no saben Déus loar, | Qui no ‘l loan per deitar, | Per engenrar é espirar. | 

Mays val una laor per infinitar, | Que per tot quant se poria crear, pàg. 268 
Aquells no saben Déus loar, | Qui no ‘l loan per deitar, | Per engenrar é espirar. | 

Mays val una laor per infinitar, | Que per tot quant se poria crear, pàg. 268 
Aytant cové esser Déus Nomenat | Per deitar, com es per deitat, pàg. 269 
Qui reclama Déus per haver, | Per viure é honor haver, | No es reclam de gran plaer, 

pàg. 271 
Qui reclama Déus per haver, | Per viure é honor haver, | No es reclam de gran plaer, 

pàg. 271 
Beneir Déus per sa bontat, | Per infinir eternal, | Es beneir per Déus amat, pàg. 272 
Hom es creat per Déus servir, | Amar, honrar é beneir, pàg. 273 
Aytant Déu hom tembre jutjar, | Com Déus amar per perdonar, | Car eguals están en 

l’amar, pàg. 274 
No vòl justicia injuriar | Cell qui prega Déus aytant per jutjar, | Com lo prega per 

peccats perdonar, pàg. 275 
No vòl justicia injuriar | Cell qui prega Déus aytant per jutjar, | Com lo prega per 

peccats perdonar, pàg. 275 
Cell qui sos prechs sab ordonar, | Prega mays Déus per éll honrar | Que per sí 

mateix salvar, pàg. 275 
Cell qui sos prechs sab ordonar, | Prega mays Déus per éll honrar | Que per sí 

mateix salvar, pàg. 275 
Cell que prega Déus per mal far, | Fa ab sos prechs Déus deshonrar, | Al qual Déus 

no ‘s leixa pregar, pàg. 275 
No pogren bonea é granea raysons estar, | Si en ellas no fós distinccionar, | Per 

bonificar é magnificar, pàg. 276 
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Que Déus ha es si mateix per entendre é amor. | En quant Déus per home s’es volgut 
encarnar, pàg. 280 

E mou amat, amable, per bé far, pàg. 284 
Tant es Déus Digne que sia amat, | Que creada nos ha libertat | Per honrar sa gran 

dignitat, pàg. 286 
Mays val noblea per bé far, | E per lo mal esquivar, | Que no fa per ans quitar, pàg. 

294 
Mays val noblea per bé far, | E per lo mal esquivar, | Que no fa per ans quitar, pàg. 

294 
Mays val noblea per bé far, | E per lo mal esquivar, | Que no fa per ans quitar, pàg. 

294 
Aquell qui ha li Déus major amor | Per si salvar que per farli honor, pàg. 295 
Aquell qui ha li Déus major amor | Per si salvar que per farli honor, pàg. 295 
Molt val mays un bò aveniment | Per entendre, amar é membrament, | Que sentir no 

farian mil sentiment, pàg. 300 
Mas si natura no ti val | Ja tu no serás sabidor, | Per ignorar l’art altre tal | De 

transsubstanciar l’humor, pàg. 308 
Si donar podets, pensats tost de l’anar | car per donar porets tota res acabar, pàg. 

327 
Hanch mays en mon coratje entenció no fó | Que per haver lausors parles d’aytal 

sermó, pàg. 328 

Ramon, ço que dich fas per vos aconortar; | Mas perque no’us volets asbtenir de 
plorar, pàg. 330 

Lo qual hom ha per creure veritat que no es ve | per força d’argument, mas solament 
per fe, pàg. 331 

Enquer que hom no saubria la lur lengoa parlar, | Qui es lenguatje araàbicb; é per 
enterpretar | No poria ab éyls negun bé enantar. pàg. 332 

Ah las! si ella es perd, a tu què porai dir | qui la m’has donada per ella enantir?, 
pàg. 339 

E si bé pòt bastar | Tot Déus per sí mateix, a mon cor per amar | No’m basta, car 
no’l vey molt forment bé honrar; pàg. 340 

Ne en ço car los altres no fan á ton voler; | Et a tú abast Déus per amar et temer, 
pàg. 348 

Que no prengués arábich et lo vostre sauber, | Per anar als sarrahins per la fe 
mantener, | Sens pahor de la mòrt, et gran plaser haver, pàg. 352 

Que no prengués arábich et lo vostre sauber, | Per anar als sarrahins per la fe 
mantener, | Sens pahor de la mòrt, et gran plaser haver, pàg. 352 

Vull morir en pèlag d’amor. | Per ésser gran no n’hay pahor | De mal príncep ne mal 
pastor, pàg. 366 

Ara comencem enaxi | per lausar Déu qui anch no menti, pàg. 371 
Si Déus no es, mays val bontat | per durar, que per santetat, pàg. 372 
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Si Déus no es, no cal be far, | e bo·m Déu viure per manjar, pàg. 373 
Per natura e per crear, | volch Déus ab nos participar, pàg. 378 
Te venga de ço que querrás, | Anant ton entendre de pas | Per significar tan soven, | 

Car per aytal anar éll pren | Ço que desiras atrobar | Per affermar ó per negar, pàg. 
396 

Te venga de ço que querrás, | Anant ton entendre de pas | Per significar tan soven, | 
Car per aytal anar éll pren | Ço que desiras atrobar | Per affermar ó per negar, pàg. 
396 

Te venga de ço que querrás, | Anant ton entendre de pas | Per significar tan soven, | 
Car per aytal anar éll pren | Ço que desiras atrobar | Per affermar ó per negar, pàg. 
396 

Qu’es en res no y vages dubtant | Per affermar ó per negar, pàg. 396 
Qu’es en res no y vages dubtant | Per affermar ó per negar, pàg. 396 
Vet, donchs, com porás ensercar | Per diffinir, et atrobar | Tot ço qui es significat | 

Per diffinir é demostrat, pàg. 397 
Vet, donchs, com porás ensercar | Per diffinir, et atrobar | Tot ço qui es significat | 

Per diffinir é demostrat, pàg. 397 
E quant conclusió vòls far | Per affermar ó per negar, pàg. 398 
E quant conclusió vòls far | Per affermar ó per negar, pàg. 398 
Com están li significat | En la taula, per demostrar | Ço que t’en porás aplicar, pàg. 

403 
Siguent sa ordenació | Per affermar ó per negar, | Segons que no la veus usar, pàg. 

408 
Siguent sa ordenació | Per affermar ó per negar, | Segons que no la veus usar, pàg. 

408 
Car no·m vir a contriccio | e a suspir | e a merce querir; | car eu no so say per vivir | 

e·n per jase | ni que no fassa re, | ans so creat a fayre be | e cessar mal, pàg. 444 
Les quals tres vetz, segons que·m par, | son per crear e recrear, pàg. 462 
Oyr es per oyr parlar | de Déu, e·ls seus noms presentar, pàg. 478 
Esta odor per odorar, | e odors per lo cor alegrar, pàg. 478 
Esta odor per odorar, | e odors per lo cor alegrar, pàg. 478 
Esta ymaginacio | per pendre so qui en lo sen fo | sentit per los.vj. sentiments, pàg. 

481 
Esta ymaginacio | per pendre so qui en lo sen fo | sentit per los.vj. sentiments, pàg. 

481 
Manifestament vuyl mostrar | que·l mon no pot per res estar, pàg. 505 
Fora, doncs, Déus de be avar | per poder saber volentat, | e contra granea e bontat, 

pàg. 509 
Vol te temptar | lo demoni, per enganar | tu, e que no ajes vertut, pàg. 521 
A la fi de so que as vist, | qui es per servir al Jhesu Crist, pàg. 524 
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Que y aura mes lo bel veer | per onrar Déu e car tener, pàg. 525 
En aquel buyt el pot posar | un pauc, de vanagloriar | per cantar o per preycar | o 

per vanitatz escoltar, pàg. 526 
En aquel buyt el pot posar | un pauc, de vanagloriar | per cantar o per preycar | o 

per vanitatz escoltar, pàg. 526 
E veges com fas gran peccat: | que l’odor que Déus ha creat | per alegrar cor, on 

amat | vol estar ab alegrament, pàg. 527 
Quant vols gustar per sustentar | ton cors, no per sabor cercar, | de ton gustar uses 

molt be, pàg. 528 
En lo qual tot home caura | qui·l vuyla creure per tocar; | lo qual fa a contrariar | de 

so qui es be e es mal, pàg. 530 
Mas lo malvat vol vicios | sensal a si, per far lo mal, | contra lo sensal qui molt val, 

pàg. 544 
Qui·n portara pena mortal | si ‘n infern va per far lo mal, pàg. 544 
E per ayso lo desleyal | vol que tu desirs molt durar | per molt menjar e sejornar, | no 

pas per durar bo amar, pàg. 547 
E per ayso lo desleyal | vol que tu desirs molt durar | per molt menjar e sejornar, | no 

pas per durar bo amar, pàg. 547 
Si vires aquel sermo | a vana gloria, on so, | per ver, dites mantes vertatz, | e vestides 

de grans peccatz, pàg. 554 
Axi com compliment d’amar | e compliment qu’es per sentir, | e per comprar, vendre 

o bastir, pàg. 562 
Axi com compliment d’amar | e compliment qu’es per sentir, | e per comprar, vendre 

o bastir, pàg. 562 
Senyer Déus: can be mi consir | so de que son per vos servir, | molt me tenc per fort 

obligat | a servir vos de volentat, pàg. 571 
Me faytz esser hom a tot fors | per vos membrar, entendre, amar | e sentir e 

ymaginar, pàg. 571 
Qui ‘n orar met quantitat | aytant com pot per poestat, | per membrar amar e saber, 

pàg. 577 
Vuyl me sforsar per s’amor | a esser bo, pus qu’el ho vol, | e de mos peccatz aver do, 

| e vuyl plorar e sospirar | per penedir e per amar, pàg. 581 
Vuyl me sforsar per s’amor | a esser bo, pus qu’el ho vol, | e de mos peccatz aver do, 

| e vuyl plorar e sospirar | per penedir e per amar, pàg. 581 
Car can los seyns son enpatxatz | per sentir, no es ordenatz | home que pusca be 

pregar, pàg. 588 
Quant aura ymaginat | e molt sospirat e plorat, | per crexer sa devocio | pug sobre 

ymagenacio, pàg. 589 
Perque vengon a batejar | Tuyt l’ infesel, é per salvar; | E eu say raysons, | Contra 

que no val lurs sermons, pàg. 615 
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E taynli atresí amar, | Per conquerir | Lo Sepulcre, per Déu servir; | Peccats delír, 
pàg. 621 

Molt Déu, vay per s’amor morir, | E de la sancta fé ver dir | Als infaels, per 
convertir, pàg. 624 

¿Qual de nosaltres ladrará, | Per despertar | Aquells qui poden gran bé far | En 
Ultra-mar?, pàg. 628 

¿Per qué no anats còr ferir | Del qual façats amor exir, | E gran amar, | Dolor, 
sospirs é molt plorar, | Per satisfar?, pàg. 629 

De falsetat mant hom vestrá, | Per destruir | Lo consili, fa jaquir | Déus a servir, pàg. 
630 

Fals é debades p1anyerets | Vostre plorar, | E ‘ls sospirs fayts per enganar | Contra 
bé far, pàg. 636 

¿qui creyra | Vos é RAMON per paraula | E per plorar?, pàg. 636 
E a totas religions, | Per far fayts bòns, pàg. 638 
Los infaels convertien, | E per amar élls morien, | E. per honrar; | Trop vos havets 

venuda car | Per oblidar, pàg. 639 
Los infaels convertien, | E per amar élls morien, | E. per honrar; | Trop vos havets 

venuda car | Per oblidar, pàg. 639 
Los infaels convertien, | E per amar élls morien, | E. per honrar; | Trop vos havets 

venuda car | Per oblidar, pàg. 639 
Caritat venits aydar | Al consili, per lo bé far, pàg. 642 
Si huy, donchs, ay pausament | Per xantar al conquerós, pàg. 651 
Senyor! vuylatz acorrir ma partensa | Per vos honrar, com Nabuch é Faruensa, pàg. 

655 
Senyor! placiatz qu’es puscha ben complir | Per exalçar la cròtz de vostre axyll, pàg. 

656 
Pora’y anar den Bonet lo navyll, | Per enquerir lo lòch meyns perylós, pàg. 661 
Cercats sens triguá nient, é tornarets | Per dir si un bon point prest haurets viu, pàg. 

661 
E lavors lo rey per haver refòrs | De fatigues greus, de tants malefi, pàg. 672 

 

Infinitiu d’acció no feta 
Esta Déus Forma en bontat, | Per enformar é enformat | De bonca bonificat. | Iran 

sarrains convertir, pàg. 232 
Ab las reglas porás trobar | Aquells qui están per comptar, pàg. 401 
Tal complir no·l pot donar | a nuyla causa per crear, | e nuyla causa creada | pot 

esser infinitada, pàg. 496 
 
Ço (acò) per que relatiu 
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E de lurs peccats dol haver; | Aquella puella es cabal | De tot ço perque amor val, 
pàg. 153 

Justicia es ço perque just | Fa ver judici: é al fust, pàg. 161 
Qui ‘n ço qui es haja null port; | E seguí ço d’ ont fó vengut | Contra ço perque era 

haút, | Ço es far bé á qui ‘s cové, pàg. 181 
Qu’en sa justicia haja nuyl minvament; | Perque deu peccador haver gran spavent, | 

Et es ço perqu’en plòr, car no ha honrament, pàg. 342 

No pogra Déus lo mon complir, | si ab hom no·s volgues unir. | Ço per que Déus pot 
mays amar | s’obra, coven en ell estar, pàg. 379 

Pòts, donchs, fár lo concluiment | De Déu, segons que t’hay mostrat | Ab ço perque 
es ordenat, pàg. 392 

Car b, c, d, te dirán | Segons ço perque están, pàg. 411 
DE LA PRIMERA DISTINCCIÓ. | Está sciencia moral | Ço perque hom es ver et leyal, | 

Virtuós et digne de bé, pàg. 419 
E son aquel enganador | qui ay enganada valor | en tot so per que ‘n mi no val, | car 

de mon cor fayt ay ostal, pàg. 439 
A, las mesqui! tant as perdut | de granea e de virtut, | c’as has gitat a noxaler | so per 

que pogres be aver, | e ja mays so que perdut as | en aquel nombre cobraras!, pàg. 449 
E vuyl provar tot exament | so per que ‘s payre·l produent, | e·l product es fil apellat, 

pàg. 497 
Tot so qui es substanciat: | axi com en humanitat, | en qui cors e anima ha, | e so per 

que l’.j. en l’altre esta | de tots tres, en home unit, pàg. 501 
No son de compulsio, | car tots tres d’un’amor so. | E so per que ‘n nombre estan | es 

car la.j. esta aman, | e l’altre qui esta amat, pàg. 501 
Avem, doncs, demostrat tot clar | so per que ·s volc Déus encarnar, | e per manta 

altra rao, pàg. 510 
Consira en tu ton membrar, | ton entendre, ton amar, | e tot so per qu’entens rao | e 

so per qu’as perfeccio | en ton cogitar e parlar, 517 
Consira en tu ton membrar, | ton entendre, ton amar, | e tot so per qu’entens rao | e 

so per qu’as perfeccio | en ton cogitar e parlar, 517 
So per que home esta gran | en vertut, mais que l’orifan: | segons ha vertut natural, 

pàg. 545 
Veritat es so per que ver | es que tu as ausir, veer, pàg. 553 

 

Per què relatiu. A.N. 
E la sanch e suor que d’aquell cors exí | Regná lo payment, perqu’eu adonchs 

n’haguí, pàg. 140 
Lo ferí ab la lansa é ha lo cor trancát | D’on exí aygua é sanch que ha Longí tocat | 

En los ulls perque ha son vesér recobrat, | E d’aygua é de sanch fó lo payment rosat, 
pàg. 143 
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Prudencia es la virtud | Perque hom eleig salut, pàg. 161 
Per natura d’ aquell no res | Hac libertad perque pogues | Fer lo falliment é peccat, 

pàg. 180 
E car fó vengut de nient | Sentia en sí libertat | Perque s’ enclinás á peccat, pàg. 181 
Ha donchs Déus per infinitat | Poder perqu’ es poch escusar | Que no consentis al 

peccar, pàg. 179 
Li pertany molt gran bastiment. | Sobre la fi perque Déus es honrat, pàg. 241 
Per los angels é’ls sanets: perque’us prech ço sia | Conort vostre, é gaug ab vos duy 

may estia, pàg. 346 

E que ambdós vejam si el fait on vós estats | és aquell per què Déus pot ésser mais 
amats, pàg. 351 

Que seguesca condició, | Ni necessaria raysó: | E no ha lança ni escút | Mays de 
voler perqu’es haút, pàg. 407 

E per ço la condició | D’est’Art te mostra la raysó | Per qui drets han establiment, | E 
per qu’hòm en fay jutjament, pàg. 407 

E per ço la condició | D’est’Art te mostra la raysó | Per qui drets han establiment, | E 
per qu’hòm en fay jutjament, pàg. 407 

Qui mant béll dictat desvia | De la fí per qu’es trobat; | Parla, donchs, ab veritat. | 
Anans que vullas parlar | Comença á consirar, pàg. 417 

A, mal eximpli, qui segnal | sotz per que hom fa tant de mal!, pàg. 449 
E car no avetz fel | per que ·m deyatz esser cruel, pàg. 467 
Affar es sen per que parlar | significa so c’om vol far, pàg. 480 
Déus es segons que provat es | e es complit, e no·l fal res, | e en si ha moltes raos | 

per que esta complit e bos, | so es, bontat infinitat, pàg. 494 
Ha molt major perfeccio | e es en tota res pus bo | segons so qui es natural | e per 

que natura mays val, pàg. 500 
Qui mou lo cor a bon’amor, | segons la fi per que ‘s creat, pàg. 527 
E qui son trop gran menjador, | que a la fi per que esta, | so es que hom per el aja | 

diligencia a menjar, pàg. 529 
Que·m donen gracia e be, | que a vos do tot mon per que. | Déus es Déus per sa 

natura, | per son esser e dretura, pàg. 574 
 

Per què relatiu A.O. 
A hom pertany penediment é esperar, | E á Déus amament é perdonar, | Per qu’ ens 

devem molt alegrar. 129, pàg.  
Ab ira é dolor aytant com has pogut, | Perqu’en serás en infern combatut é vençut, 

pàg. 134 
Que aguist a mon fill per pauca de temor | De presó ó de mort; per qu’em planch 

e’m plor, pàg. 136 
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Car en membrar mon fill mort no’m pot sobrar  | E si lo oblidava fallir mi ha amar, | 
Perque eu te prech fill qu’em vulles d’ell perlar, pàg. 144 

La douça donçella qui es dòna d’amors; | Perque eu Ramon Llull qui del cant ay 
dolors | Do als uns é als altres per ço qu’els langors, pàg. 144 

Complesca sua demanda, | pus sa mayre ho comanda, | Perque ‘s confort tot 
peccador | Si ama la dona meyllor, pàg. 154 

En lo seu libre nou escrit, | Qui haurá d’ella gran bé dit; | Perque diguen bé de 
s’amor | Tuyt li just é li peccador, pàg. 158 

E sapia el bé que pot far | E lo mal que pot esquivar; | Perque prudencia es luts | Que 
mostra vías de saluts, pàg. 161 

Que hom l’ haje per sa amor; | Car ella la hac en est mon, | Perque tots aquells d’ 
ella son, pàg. 162 

Que tots aquells vulla salvar | Que en ella han bon esper, | Perque esperança, car 
tener | La deu tot hom pus que tant val, pàg. 163 

Glotonia es çell peccat | Perque vé ans paupertat, | E perque hom es soven mal sá | E 
en sas paraulas vilá, pàg. 164 

Glotonia es çell peccat | Perque vé ans paupertat, | E perque hom es soven mal sá | E 
en sas paraulas vilá, pàg. 164 

En la dona, flor de amor, | Hom golós no troba sabor, | Perque la Verge no ‘l requer 
| Que li faça negun plaer, pàg. 164 

Accidia es neglegiment | En far bé, é es amament | De falliment é de tot mal; | Perque 
accidia no val, | Ans desval tant, que tol valor, pàg. 165 

E’ n pert hom la dona de amor, | Qui ama bé en tot quant es, | Perque es vilá é 
descortés | Vays la Verge é accidiós, | E mays que altre es anujós, pàg. 165 

Ira es trista passió | E voler contra elecció | De lexar mal é pendre ‘l bé; | Perque 
hom irat no reté | En son voler sa libertat, pàg. 166 

Hom irat no reté  | en son voler sa libertat, | car yra lo té carcerat, | e torba son 
enteniment, | E fa’l fer mal soptosament; | Perque null hom qui es irat | En la Verge ha 
amistat; ans es per ella mal volgut, | pus que per yra es vençut. pàg. 166 

Que Adam lo bé pogra far | Ab lo bé que en ell volch crear, | Perque hach raysó en 
far bé . | Aixi com desraysó de sé , pàg. 182 

¿qui ‘m sabria | Dir hout teniu la vostra cetla pia, | perque y servis l’Etern yo sens 
tardança, | Y ‘l meu desitg pogués tot saciarse | En éll; en qui tot sol pot alegrarse?, 
pàg. 195 

Tot bé es donat de Déus, segons que dir se cové. Perque eu, Ramon, supplich al sant 
Pare Apostolich, pàg. 201 

Los sarrayns dien que en l’Alcorá son noranta nou Noms de Déus, é qui sabria lo 
centé sabria totes coses, perque eu fas aquest libre de CENT NOMS DE DEUS, pàg. 201 

Com Déus haja pausada virtud en paraules, pedres, é en herbes, quant mes donchs 
la ha pensada en los seus noms. Perque eu conseyl que hom cascun dia los CENT NOMS 
DE DEUS, pàg. 202 
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O Ens divinal! tú est Déus per obrar, | Que en tú has axí com est Déus per estar, | 
Perque en tú null accident no y pot estar, pàg. 203 

¡O esser qui est de tot aItre esser senyor! | Esdevengu! es lo meu esser peceador, | 
Perque ‘l prec te membres esser perdonador, pàg. 204 

Enaxí se han Unitat é unir, | Com se han compliment é son complir, | Perque Unitat 
é unir no ‘s poden departir, pàg. 205 

Com es son poder en estant. | Es Déus Parc en comensamen, | En qui done esser é no 
‘l pren | D’altre perque Pare s’ enten. | Aytatat es Déus Pare substancialment, pàg. 207 

Car complit es de tota bontat, | Perque ha en sí obra é obrat. | Déus es nostra 
necessitat, pàg. 213 

Sia aytant gran com son estar, | Perqu’ en Déus puseha. esser deitar, pàg.  
No ha Déus fora sl necessitat, | Car complit es de tota bontat, | Perque ha en sí obra 

é obrat. | Déus es nostra necessitat, pàg. 213 
Es Déus causa é no causat, | Perque tot hom es obligat, pàg. 214 
Ne pot per sí negun bé far, | Perque no ‘s deu en si fiar, pàg. 214 
Per sí no’es null hom senyor, | Perque no li tany senidor, pàg. 214 
Si per mi vull esser honrat. | Per sí esta hom peccador, | E enemich de bona amor, | 

Perque de mí ay gran pahor, pàg. 214 
Déus es viu sens mortalitat, | E en éll viuen misericordia é pietat, | Perque null bom 

no deu esser desesperat, pàg. 218 
No fóre Déus tota essencia de bontat, | Si no fós bonificant, bonificar, bonificat, | 

Perque cové en éll esser trinitat, pàg. 221 
Aquell qui ‘s dona Tot á Déu, | Pot dir que Déus esta Tot seu, | Perque eu li dó tot mi 

é ‘l meu, pàg. 221 
Déus esta Tot en veritat, | Perque no ha gens falsetat, | Ni es encmich de leyaltat, 

pàg. 221 
Mays val amar bé que sia publich | Que ‘l ben qui esta en especifich, | Perque á 

amar bé publich me oblich, pàg. 222 
Mays val Poder qui es d’amar | Que de veer, de imaginar, | Perque ‘l deu hom tenir 

pus car, pàg. 224 
Déus ha aytant gran Virtut en bontat, | Com ha en saviesa é volenlat, | Perque en 

bontat ha Déus bonificat. | Aquell qui ha en sí virtuificar, pàg. 227 
Déus ha poder tant fòrt estes | Que pot en res é en no res, | Perque es cert qu’ el mon 

creat es, pàg. 236 
Peccar en li primer parent, | Perque en peccat estech tota gent, pàg. 237 
Es donchs peccat original | Perque hom ha pena é mal, | Del qual al fill de Déus 

molt cal, pàg. 237 
Car Déus es justicia, es just en jutjar, | Perque volrá los homens ressucitar, | Per ço 

que de cascú puscha per dret usar, pàg. 239 
Déus es aytan just com perdonador. | Perque devem li peccador | De Déus haver 

molt gran pahor, pàg. 240 
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No ‘l pogra Déus ab justicia tenir encarcerat. | Perque mercé leva hom cahút en 
pecrat, pàg. 259 

Misericordia es dona qui perdona de grat. | Perque cové que hom arn la silil. 
libertat, pàg. 261 

No es semblant que molt am per donar. | Perque Déus dona mays que hom no pot 
pensar, pàg. 261 

Ama á Déus é es d’ éll temeros. | Perque á Déus cstá molt graciós, pàg. 262 
Es Déus Abundós en poder, | Saviesa é bon voler, | Perque ‘ns ahonda de bon esper, 

pàg. 263 
Es Déus Abundós en tot bé | Perque tot hom mal se capté, pàg. 263 
Aytant cové esser Déus Nomenat | Per deitar, com es per deitat, | Perque ab obrar es 

Nomenat. | De creat et de creador, pàg. 269 
Tú, Senyor Déus, est mon recorriment, | Perqu’ eu te prech humilment | Que m’ ajuts 

à ton honrament, pàg. 271 
No pot en éll esser temor, | Perque de ré no ha pahor, pàg. 274 
Déus es Concordança é concordar, | Concordant, concordable per amar, | Perqu’ en 

contrariar no pòt estar, pàg. 278 
Déus esta en Alt sobre tot quant es, | Car tot ho mesura é ho té comprés, | Perque ab 

alta amor amable es, pàg. 280 
Perseverança es camí | De començament, mitja é fi, | Perque am á altre é á sí. | Molt 

fa meyllor perseverar, pàg. 282 
Per mal eximpli se multiplica é s’ estén peccat, | E per bon eximpli se multiplica 

merce é caritat, | Perque son mals aquells qui mal eximpli han donat, pàg. 283 
Lo dan qui per mal eximpli se pot seguir, | No es negun hom qui ‘l puscha restituir, | 

Perque mal eximpli es molt gran fallír, pàg. 283 
Déus es movedor de tota re, | Ab virtut, bontat, poder é bé, | Perque de Déus tort ne 

peccat no vé, pàg. 284 
Aytant deu hom esperar de justicia jutjament, | Com de misericordia perdonament, | 

Perque de justicia deu esser hom tement, pàg. 287 
De virtut no ‘s pòt hom hujar, | Perque la fa bon desitjar, pàg. 290 
Falle aquell qui fa falliment, | Perqu’es tany que sia tement, pàg. 293 
Es Advocat per ço que sia jutjar, | E no es per ço que sia injuriar, | Per que advocat 

deu leyal estar, pàg. 297 
Déus no ha còrs perque no ‘s pòt veer, | Mays pòtlo hom en son enteniment haver, 

pàg. 298 
Esta molt gran contrariajament, | Perque en Déus no pòt esser negun errament, pàg. 

300 
Déus ha infinit é eternal poder | En bontat, saviesa é voler, | Perque en res falliment 

no pòt haver, pàg. 300 
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Cové donchs que Déus haja lo mon començat | En major granea de creabilitat, | 
Perque convench que éll mateix fós encarnat. | Ah, las! E com Déus haja hom 
començat, pàg. 301 

E on mais mi conhort, e menys hai lo cors fort, | car d’ira e dolor fa mon coratge 
port, | per què el conhort retorna en molt greu desconhort, pàg. 315 

E per aiçò estaig en treball e en deport, | e no hai null amic qui negú gauig m’aport, 
| mas tan solament vós, per què eu lo faix en port | en caent e en llevant e són çai en tal 
sort | que res no veig ni auig d’on me venga confort., pàg. 315 

Ez eu aiçò tractant trenta anys ha verament | no ho hai pogut obtenir, per què n’estai 
dolent, | tant que en plore sovent e en són en llanguiment, pàg. 316 

E tenc-la per perduda car quaix a hom no en cal; | per què eu en planc e en plor e 
n’hai ira mortal, pàg. 321 

En tractar sa honor, aconsegueix en se | mèrit, esmende e do, pietat e mercè; | per 
què fa gran pecat qui en son cor reté | ira ni desconhort faent a Déus a ell bé, pàg. 321 

O si dar no podets, paupertat pot estar | contra vostre negoci, e deuríets pensar | que 
els senyors mais se clinen per donar que pregar | a los precs que hom los fa; per què us 
vull consellar | que, si donar podets, pensats tost de l’anar, pàg. 327 

Que li meu infant n’estan en paupertat; | per què d’avarícia no em tem ésser reptat | 
ni donar eu no pusc a los hòmens, de grat, pàg. 327 

Car no só home ric ni senyor de ciutat, | per què de ço d’on m’encolpats m’hajats 
excusat; | ans si eu fos senyor d’emperi e regnat, pàg. 327 

Tota la veritat de Déu que infinida es manté | tant, que causa finida tota ella no té; | 
per què vostra rassò no par que valla re, pàg. 331 

En tractar honrament a Déu, e caritat | a son proixme a veer; per què eu no són 
pagat | de ço que dit havets, e havets gran pecat, pàg. 335 

En est temps, on no pot convertir li errat, | ni per Déu no pot ésser a sa honor 
ajudat; | per què en lo vostre parlar estaig desconsolat, pàg. 335 

Que en breu dó al mon ordonament é via, | En si honrar, servir; per que ço’us deuria 
| Vos consolar Ramon; car Jesu-Christ tota via | Fa. ço d’hon es pregat per sa mayre 
pia, pàg. 346 

Con Déus per tot lo mon honor pogués haver. | Perque Déus just t’en deu aytant de 
grat baver, | Com si’l fayt se complía, per que’ t deura valer | Ayço aconsolar et ton dòl 
romaner, pàg. 348 

Que j no venríets a ço que volriats | car hom no pot complir fait on és desviats. | Per 
què us prec que lo fait clarament me digats, pàg. 351 

Mas per ço que ma Art no faça menysprear | en tenir la manera que ténon li joglar, | 
encara que en altre lloc creu mais de bé far, | per què no prepòs ara a Cort retornar, 
pàg. 355 

E car vós tan fortment me volets encolpar, | pot ésser que ho façats per vós a excusar 
| a venir a la Cort, per què ho lleixem estar, pàg. 355 

De la sua bontat; ¿com ho pòt sostener | Que tant peccador va en idem mal haver? | 
Perque jo’us prech, Ramon, que m’en digats lo ver, pàg. 356 
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E a la fi res no ‘y puc far, | Per què n’hay ira e pesar, pàg. 369 
Car cascuna natura há | Perque no sia ociosá | E que’n sí haja concordar, pàg. 388 
Ab ço qui t’es significat | Per cada lletra, et mostrat | Segons qu’es son alfabet; | 

Perque no pòts esser constret | Per deffalliment de raysons, pàg. 392 
Et enaxí de ú en ú | D’els altres, car dar t’ha cascú | De sí mateix significat, | Perque 

lo ver será trobat, pàg. 395 
Llausaló ab béll mesclar | De tuyt li començament, | Perque ‘ls dits sion plasent, pàg. 

414 
Ab esta Art, é si ho fás | Haurás ab que l’atrobarás, | E ab que mèrit tú haurás, | 

Perque sias remunerat | E ab que vençrás ton peccat, pàg. 420 
Me fan gitar suspir d’amor; | per que ‘n mi faytz acordament | de tristor e 

d’alegrament, pàg. 436 
E car mentider son estat, | ay n’al cor molt gran dolor; | per que ·l prec qu’als uyls 

me do plor | que sia dous, grans e amar, pàg. 438 
Car de mon cor fayt ay ostal | a engan e trayment; | per que a leyaltat me rent | ab 

contriccio e ab plor, pàg. 439 
Contra manta femma valent | e hom leyal, | ay donat; per que mal | greu e pesant 

eviternal | ne dey portar, pàg. 441 
Car falsament | ay fayt escusament | de mon mortal greu faliment; | per que m’es 

greu | que de ma colpa, leu | nuyl temps la gran ira de Déu, pàg. 441 
Tem ne que Déus ja mays mi perdo; | per que ·m partray | de vos, e per ja may | en 

vostra amistat no seray, pàg. 443 
Poderos de querre perdo | ni vos lexar; | per que ·m vul tot donar | a contriccio e 

plorar, pàg. 443 
Ay cogitat a no scient, | e certament | fi mant cogitament | mal; per que ·n so molt 

penedent, pàg. 447 
En anys setmanes e dies | anavetz per males vies; | per que ·s tany que siatz crematz, | 

car ab vos ay faytz mants peccatz, pàg. 447 
E ‘ncara, que pogra aver fet | molt be, e cessat molt de mal; | per que n’ay gran ira 

mortal, pàg. 454 
Car peccatz m’an tant abatut | que trop son vil esdevengut; | per que no us tayn 

qu’eu sia ab vos | que sotz loc d’ome virtuos, pàg. 458 
Que no·m podia penedir | ni us volia merce querir; | per que ‘n son ara penedent, | e 

clam vos merce humilment, pàg. 460 
Que sobre tot do val | en gloria celestial. | Per que fas ma confessio | a la pena qui ‘n 

la creu fo | per la nostra redempcio, pàg. 461 
E verament parenta es | de Déu, qui ‘n ela hom se fes. | Per que a sa nobilitat | 

m’acus, com hom de gran viltat, pàg. 464 
Secors, ja no veuray | nostre Senyor per nuil temps may. | Per que prec vosaltres, 

senyors, | pus fos tant bons combatedors, | que aja say vostre secors, pàg. 469 
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Mon caval, mon aver e austor, | ay contra·l manament falit; | per que ·s tany que·n 
sia punit | o·n fassa satisfaccio, pàg. 473 

Ay falit, car no·ls ay honratz | tant com dey, pus m’an engenratz; | per que ·n fas 
satisfaccio | en quant prec Déus que m’o perdo, pàg. 474 

E en tot aquest emblament | ay trencat vostre manament; | per que no ay altre conort 
| mas que me·n peneda molt fort, pàg. 474 

Fa a Déu d’aquel home tort, | e aquel tort es doblament, | per que li·n tayn doble 
turment, pàg. 475 

Esta contra luxuria, | qui·l matrimoni desvia | de la fi per qu’es honestat. | Per que 
Déus ha manament dat | contra luxuria, e vol | que qui la fa que n’aja dol, pàg. 475 

E que sia molt pascient | si·n fa d’el negun venjament. | Per qu’eu satisfas a merce | 
ma castetat, penedent me, pàg. 475 

Mays eu n’ay Déus desobeit; | per que me·n tenc fort per faydit, pàg. 476 
Desirava fornicament, | qui es peccat vil e pudent; | per que fas satisfaccio | odorant 

sotzmetent la rao, pàg. 479 
Mas eu lausava la sabor | e l’amava mays que·l Senyor; | per que n’ay fayt mortal 

peccat: | e per dejuni, sadollat, | e ab viandes de sabor, | no lo perdona lo Senyor. | Per 
qu’eu vuyl dejunar tant fort | que lo cors gran pena en port, pàg. 479 

Mas eu lausava la sabor | e l’amava mays que·l Senyor; | per que n’ay fayt mortal 
peccat: | e per dejuni, sadollat, | e ab viandes de sabor, | no lo perdona lo Senyor. | Per 
qu’eu vuyl dejunar tant fort | que lo cors gran pena en port, pàg. 479 

Mas eu, las, me dey fort doler, | car ma ymaginacio | ay virada en falio | contra Déu; 
per que ·n son irat | e ja no·m sera perdonat, pàg. 481 

En mays membrar falsa amor | que bon’amor de mon Senyor; | per que me·n tenc 
fort per faydit | e son fayt de mi enemic, | de mon proism’e del Senyor; | per que ·n 
suspir, en planc, en plor | e fas ne satisfaccio, pàg. 482 

En mays membrar falsa amor | que bon’amor de mon Senyor; | per que me·n tenc 
fort per faydit | e son fayt de mi enemic, | de mon proism’e del Senyor; | per que ·n 
suspir, en planc, en plor | e fas ne satisfaccio, pàg. 482 

De viandes en son mento, | reprenent lo de son sermo. | Per que tempransa mays 
c’aur val | a fer be e esquivar mal, pàg. 487 

Contr’aytal vertut ay falit | mant jorn; per que n’estay marrit, | car faent mal la vule 
aver; | per que me·n cove satisfer | a Déu: que li·n deman perdo, pàg. 487 

Vestit de avaricia | qui mays aur que Déu volria; | per que avar no·s pot satlar | en 
nuyla res, ans ha estar | en foc e ‘n la ira de Déu, pàg. 487 

Contra la qual ay fort errat | ab luxuria malament; | perque n’estay trist e tement | de 
lo gran judici de Déu, pàg. 488 

E lo contrari fa ergul. | Per que deven plorar mei uyl | e mon cor deu aver dolor, 
pàg. 488 

Ay desamat humilitat, | e ab erguyl fi amistat; | per que ·n son d’alt tant baix caut, 
pàg. 488 
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Quant veu altre hom dexaser, | e es irat si·l veu honrat. | Per qu’eu me tenc per 
enganat, pàg. 489 

E d’enveja son tant amic, | que de vos son paubre mendic. | Per que, leyaltat, vos 
requir | que me·n jutjets a tal punir, pàg. 490 

De so que cogitant | pensa, fass’a lo seu talant | molt desiros. | Per que es precios | 
est tractat que·ls faytz amados, pàg. 491 

E que lo mal sia al som | e·l be en jus; per que ·s cove | que Déus sia alcuna re | per 
que sia altra vida | qui de be sia complida, | e que per ela sia est mon, pàg. 493 

La qual sa especia es, | per lo leo qui l’a engenrat | e en sa especia posat; | per que ·l 
product per fil esta | e·l produent payre se·n fa, pàg. 498 

Ni es payre en eternitat, | mas en lo temps qui es passat. | Per que en causa creada | 
no es tant apropriada, pàg. 498 

En tot quant poden abastar | de lurs raons al produir: | per que l’amar cove exir | 
simplement tot en santetat, pàg. 499 

Car la natura.j. dura | eternalment e infinida, | per que no pot esser complida, pàg. 
502 

E tot ayso·s poria far, | per que fossen en egualar, | e que de totz.iij. fos.j. fayt, pàg. 
593 

E d’amdos ix l’Esperit Sant, | lo qual se dona en amant; | per que ‘n la obra que ‘n si 
ha | Déus, gens ocios no esta, pàg. 593 

E si·l mon era eternal, | seria en durar egual | a Déu, per la duracio; | per que no 
saria rao | que Déus estes en summitat | a sel qui ha ab el egaltat, pàg. 505 

E ayso matex del be seu, | car lo poder e lo durar | covenen en bontat estar; | per 
qu’esta del mon sa bontat | ab la de Déu, en egaltat, pàg. 505 

Que ‘n tres causes esta egals | a Déu, qui son: durar, poder, | bontat; per que no ha 
dever | Déus que sia del mon Senyor, pàg. 506 

Qui no enten menbrant ni val, | ni la pera qui ‘s part del mon, | ni l’arbre, ni l’aygua, 
ni·l jorn; | per que el mon no esta egal | en tot a Déu; per que no val | tant com Déu. 
Mas en altra res | tant com el val, pus egal es | en alcu be, poder, durar. | Per que no 
cove altreyar | que·l mon pusca eternal estar, pàg. 506 

Qui no enten menbrant ni val, | ni la pera qui ‘s part del mon, | ni l’arbre, ni l’aygua, 
ni·l jorn; | per que el mon no esta egal | en tot a Déu; per que no val | tant com Déu. 
Mas en altra res | tant com el val, pus egal es | en alcu be, poder, durar. | Per que no 
cove altreyar | que·l mon pusca eternal estar, pàg. 506 

Qui no enten menbrant ni val, | ni la pera qui ‘s part del mon, | ni l’arbre, ni l’aygua, 
ni·l jorn; | per que el mon no esta egal | en tot a Déu; per que no val | tant com Déu. 
Mas en altra res | tant com el val, pus egal es | en alcu be, poder, durar. | Per que no 
cove altreyar | que·l mon pusca eternal estar, pàg. 506 

E ayso car sens mesures | es fayta la conjunccio; | per que ·s conserva la unio en 
propri nom de cascuna, pàg. 510 

Car de la natura, neguna | esta camiat son estament; | per qu’esta deu hom, 
verament, | e verament hom esta deu, pàg. 510 
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E si·l pot saber e amar, | be·s sec que·l pot possificar | per que ha poder infinit, | lo 
qual no agra, si finit, pàg. 511 

Que Crist no poc per res morir, | car Déus no pot pena sofrir; | per que Crist, qui ver 
Déus esta, | no fo anc mort ni ‘n crotz penja, pàg. 514 

Car gens no ha corrupcio, | per qu’ela esta inmortal, pàg. 515 
Encara, que hom ha servit | ab son cors Déus, o desaunit, | per que ·n deu aver 

jucjament, pàg. 516 
Qui aja ample, lonc, mesura, | color, car esperital es; | per que no·s pot veer per res, 

pàg. 516 
Pots saber anima qua es; | la qual anima de so esta | per que hom membrar, saber 

ha, pàg. 518 
De so que lexa pots vivir | corporalment. Per que ·l falir | del demoni, qui ab mentir | 

te vol de la fe desviar, | no vules pendre ni amar, pàg. 519 
Quant hom esdeve a la mort, | lo demoni tempta hom fort, | e mostrali sos grans 

peccatz, | per que sia desesperatz | de Déu e de son gran perdo. | Per qu’eu aytal 
conseyl te do: | que quant tu venras al fenir, pàg. 522 

Quant hom esdeve a la mort, | lo demoni tempta hom fort, | e mostrali sos grans 
peccatz, | per que sia desesperatz | de Déu e de son gran perdo. | Per qu’eu aytal 
conseyl te do: | que quant tu venras al fenir, pàg. 522 

Mas que sia tentost delit, | quant d’est mon de la passara. | Per que al judici tort fa, 
pàg. 522 

Car si y era volentat | en res no seria jutjat; | per que merce no·l pot valer, | pus que 
a Déu fa desplaer, pàg. 522 

E per veser ve el plaer | qui esta per la volentat; | per que ·l demoni es sobrat | per 
l’anima e per lo cors, pàg. 525 

A esquivar | tota passio de tocar | per que Déus aja onrament, | e moura·t a altre 
tocament, pàg. 530 

Que moltes vies el n’enten, | e comensa a temptar l’en | per que no sies conexen | 
d’aquel engan qu’el te vol far, pàg. 536 

Que al cel, ni a l’element, | ni a castel, ni a onrament. | Per que si tu vols gran be far 
| en gran vertut a conquistar, pàg. 546 

Virar m’a a tal volentat | qui la caritat vula amar | per parays a conquistar | e fugir a 
foc infernal; | per que la caritat no val | si no la am per lo Senyor, pàg. 552 

Faliras en aver vertut | a conexer so que es ver; | per que ·l demoni son poder | que 
fassa temptacio, pàg. 554 

E ab Déu ayer.j. ostal, | e ab los angels atressi. | Per que, si·t defens en axi, | tota ora 
vensras l’enemic, pàg. 556 

Que en tu as tan gran erguyl | que a Déu no requers perdo. | Per que si·t ve 
temptacio | per veer bela figura, pàg. 557 

Segons que aquel vol amar | o segons que·l vol ayrar; | per que l’enteniment costret | 
en tenso, aquel el sotzmet, pàg. 560 
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E que l’object pusca aver, | cascu usant de libertat. | Per que ·l demoni te forçat | 
l’enteniment, si lo voler | pot liar ab lo seu plaser, pàg. 560 

karitat merce pietat, | e vos e esser, una re | estatz; per que us aor e us cre, pàg. 565 
Totes son per vos singulars; | per que us clam merce ab plorars, pàg. 565 
Vertut veritat e valor, | gloria e tot compliment; | per que a vos me do e·m rent, pàg. 

565 
Tot compliment, tota valor, | a qui pertany tota honor; | per que de vos mal no·s 

seguex, pàg. 566 
Qui produitz Fil, engenrant | de vostra metexa bontat; | per que sotz Payre apelat, 

pàg. 566 
No y pot peccar | per vos’ estar ni comensar; | per que ·s tany que us dejam orar | et 

en vos tal esper aver, pàg. 567 
Do lo meu voler per sensal | al vostre, per so que am be | e no mal; per que no·s cove 

| que vulatz be e que jo mal, pàg. 567 
Déus Sant Espetit es d’amor, | per que esta gran donador, pàg. 570 
Car tot esta infinitat | en compliment e en bontat. | Per que us aor e us vul servir | en 

totes causes obeyr, pàg. 570 
Que la fi de quant es creat, | esta dejus sa poestat; | per qu’eu aquel de que aor, | qui 

‘s de creat e creador, pàg. 570 
No ha de que ‘s erguyl en res. | Per que al Déu qui de Déu es, | segons que damunt 

ja dit es, pàg. 572 
Aor vos Déus, pus per vos sotz | per que a nul no sotz desotz, pàg. 572 
Per granea estatz gran; | per que vos aor e us reclam | per eternitat eternal, pàg. 572 
Eternitat: e poestat, | saviea veritat amor; | per que vos reclam e aor, pàg. 573 
Cascuna ‘s l’autre per vertat; | per que pus que la.j. l’autra es, | estatz Déus, a qui no 

fal res, pàg. 573 
Ab lo Fil vos espiratz | Sant Esperit enamoratz; | per que prec vostres dignitatz, | pus 

tant son grans en unitatz, pàg. 573 
Val mays que tot lo be creat; | per que deus esser mays amat | per ta bontat, que per 

ton do, pàg. 574 
Per so car es | bo e complit en tot, quant es: | per que ·t prec que·m fases amar, pàg. 

575 
Mays tu per tu, que per donar | paradis ni nul altre be. | Per qu’eu t’aor e t’am e·t 

cre, pàg. 575 
Sia son sirvent | en orar e en loament; | e eu ab totz ay fort errat; | per qu’eu estar en 

greu peccat, pàg. 575 
Per que a vos, Déus, me penet | e tot mi a dret e·m sotzmet, pàg. 575 
On lo abasta ymagenar | ni ab quantitat consirar; | per que cove ‘sser exalsat | 

consirar sobre quantitat, pàg. 576 
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En l’oracio es marrit, | car Déus se lunya de s’amor; | per que no pot aver sabor | en 
Déu pregar, pàg. 577 

A, Senyer Déus! molt ay falits | contra vos, per que ·n son marrit; | per que mes obs 
molt vos pregar, | molt vetlar e poc sejornar, pàg. 577 

Enpero gran miracle es, | lo major qui esser pogues. | Per que us aor, Senyer Jhesus, 
| qui sotz per alt e per en jus | senyor de tot quant es creat, pàg. 580 

Ha Déus creat trestot quant es; | per que us vuyl amar mays que res, pàg. 580 
E vas el ay fortment falit; | per qu’eu prec lo Sant Esperit | que·m do, per s’amor, tal 

saber, | tal gracia e tal poder, pàg. 580 
Que tot quant vol ha a son talan; | per que l’aor, l’am e la cre, | desir la veser may 

que re, pàg. 583 
No·m pusc abstenir de plorar; | per que us volria demanar | tal temps en est mon, 

pàg. 584 
No es mogut ni departit; | Per que us aor, e us clam, e us cre | de mos peccatz deman 

merce, pàg. 585 
E no preu res que sia say. | Per qu’eu aor lo rey Jhesus, | e prec los sants qui son ja 

sus, pàg. 585 
A, Jhesu! vostre parlar, | tant, c’ome no u poria dir; | per qu’eu el aor e desir; | e 

datz me forsa e poder, pàg. 587 
Angels e sant, tant fort e clar, | lausant de Déu sa unitat, | sa trinitat e sa bontat | e 

cascuna sa dignitat; | e ‘ncara la humanitat, | per que Déus ver home esta, pàg. 587 
Que causa qui tost es passada, | vala tant com perpetuada. | Per qu’eu de sa cant e 

aor, pàg. 587 
Contra Déu, qui bo me crea | e ab sa sanc me recrea. | Per qu’eu me sotzmet a rao, 

pàg. 587 
Car home n’estara tement | e de sos peccatz penedent; | per que ·n sera mils ordenat | 

con a Déu deman pietat, pàg. 589 
Com no y poria enadir | en contemplar ni en desir; | per que ·m parria gran rao | 

c’om amas tal oracio, pàg. 591  
Al consili, qui está riu | E bòn camí, | Perque hom va á bóna fi | Ab voler fi, pàg. 615 
Vostre poder hi es en tòrn; | Perque sant Pere n’ ha sejòrn, pàg. 615 
Senyor en Papa! fayts preycar | La sancta fé é mostrar clar, | Perque vengon a 

batejar | Tuyt l’ infesel, é per salvar, pàg. 615 
Cavaller es per dret servir | E que lo mal faça fugir. | Perque lo bé puscha venir. | E 

que lo dó per obeir, pàg. 623 
De dins es mal é falió | E gran peccat ; | Perque havets lo nòm mudat | Per gran 

barat, pàg. 630 
Ne tem menaçes ne destral, | Car satisfer es son cabal; | Perque Déus ha | Qui li 

ajuda ça. é lla, pàg. 632 
Plora, suspira al sanglots, | E de Déu no ‘l cal una crots | Perque fallits; | Car ets en 

homens mal nudrits | De bòn fayts dits, pàg. 639 
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Per què interrogatiu directe 
Donchs ¿per qué es desesperat?, pàg. 293 
Ramon, ¿per que plorats é no’m fayls bell scntiment?, pàg. 322 

¿Et perque no’os pensats qoe li fayt qui es tan bò | Se puseha tot donar home qui 
pauch ni pro | Ne vayla en lo fayt?, pàg. 328 

¿Ne perque l’hay ab mí vos no procurarets | Lo fayt de Jesu-Christ, pus que mogut 
l’havets?, pàg. 354 

Si son? ¿Qué son? Et de qué son? | Quánt son? Quáls son? Et per qué son?, pàg. 
396 

Ço que malautía es, | En apres, ço de qué es? | Perqué es? et quanta n’ha? | Quál 
es? ni quánt finirá?, pàg. 410 

Sabs tu per que as la odor | que·t ve de la novela flor, | de l’ambre, o d’altre 
odorament?, pàg. 527 

Primera ‘s de so que Déus es, | segona, de so de que es, | tersa, de per que estara, | 
quarta, de quantitat dira, pàg. 564 

Tant, que d’el estia tot ple, | e a el do tot men per que, pàg. 575 
¿Per qué no anats còr ferir | Del qual façats amor exir, | E gran amar, | Dolor, 

sospirs é molt plorar, | Per satisfar?, pàg. 629 
 

Per què interrogatiu indirecte 
Veus donchs, senyor rey, perque vé | En hom peccat, pena é dolor, pàg. 184 
Blarquerna: ¿qui ‘m sabria | Dir hout teniu la vostra cetla pia, | Perque y servis 

l’Etern yo sens tardança, | Y ‘l meu desitg pogués tot saciarse | En éll; en qui tot sol pot 
alegrarse?, pàg. 195 

Ramon, ço que dich fas per vos aconortar; | Mas perque no’us volets asbtenir de 
plorar, pàg. 330 

Fará lo teu parlament | Si d’ell has coneixement; | E autre sí de perqué | Del qual 
gran ornament vé, pàg. 414 

E mostrar t’han ço qu’ella es, | E autresí çò de que es, | E si es ó no, et perque | Es 
virtut, et trò hon s’esté, pàg. 419 

Hom occios: | per que est pereros, | pus que a la mort fas ton cos? | Per que ·l vols en 
ton cor posar?, pàg. 444 

Vas lo Senyor; | per que n’ay gran dolor, pàg. 453 
Pus que en vos esta perdo. | Per qu’eu fas ma confessio, pàg. 459 
«Si m’ajut Déus», e «no m’ajut», | jurant sa sanc, fetge, vertut; | per que son 

desobedient | estat a son gran mandament. | Per que prec ma contriccio | que·m fassa 
satisfaccio, pàg. 472 
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«Si m’ajut Déus», e «no m’ajut», | jurant sa sanc, fetge, vertut; | per que son 
desobedient | estat a son gran mandament. | Per que prec ma contriccio | que·m fassa 
satisfaccio, pàg. 472 

Mas eu n’ay lo tresor partit, | e ay lo de peccatz complit; | per qu’eu me·n tenc tant 
per errat, pàg. 483 

Car lo contrari del per que | ay fet en mi en tota re, pàg. 575 
 

Per què causal 
Déus es Valor, perque mays val | Que tot quant es, é es cabal, pàg. 257 
Qui lo donás ajuda, com si res no valgués | Ella ne son Déu fill, perque pietat es | 

Ausír lo desconort en lo qual ella s’mes, pàg. 136 
Per donarnos eximpli de gran humilitat | E de gran paciencia; perque fa gran pecat | 

Qui no pren son eximpli qui tant li ha costat, pàg. 137 
D’ altruy, sent que no’ y ha null dret; | Perque enveja lo sotsmet | A ira é á 

dampnació, pàg. 166 
 Lo rey son bò maravellar; | E volch encara demanar  | Com Déu sia bò vas tots lats | 

Perque no esquiva peccats, pàg. 182 
E ab libertat Déus amar, | Obeir, servir é honrar: | Car tot hom l’ amara forçat | 

Perque no li ‘n conegra grat, pàg. 183 
Ligat é prés contra son bé. | Veus donchs, senyor rey, perque vé | En hom peccat, 

pena é dolor, pàg. 184 
Yo’n fóra conegut; mas si com gat qui pas | Tost per brases los ligen, perque ab eyls 

no fàs | Quax res de mon negoci; mas si fos qui’ls membràs, pàg. 328 

E que aytals raysons no vuylan disputar. | Perque a mi no par ntilitat lo anar; | 
Enquer que hom no saubria la lur lengoa parlar, | Qui es lenguatje araàbicb, pàg. 332 

No creen Maf’umet ans tenen á nient | L’Alcora. per ço car no visch honestament; | 
Perque aqueyls vendrian tost a convertiment, pàg. 332 

Los sarrahins malvats, pus no volon ausir; | Perque als christians deu hom tant de bé 
dir | Qui desiren morir per far aDéus honor, pàg. 336 

De esta Art que tú has, no fóren conexent, | Perque apar no sia de gran profitament, 
pàg. 338 

No saubets conortar ne dar negun secor; | Perqu’es bò que’m lexets estar en ira é en 
plor, pàg. 342 

Qu’en sa justicia haja nuyl minvament; | Perque deu peccador haver gran spavent, | 
Et es ço perqu’en plòr, car no ha honrament, pàg. 342 

Com s’eu fós home fat qui parlas foylament; | Perque d’aytals homens hay 
desesperament, pàg. 346 

Con Déus per tot lo mon honor pogués haver. | Perque Déus just t’en deu aytant de 
grat baver, | Com si’l fayt se complía, per que’ t deura valer | Ayço aconsolar et ton dòl 
romaner, pàg. 348 
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A l’esgleya, per ferre ne per nuyl argument; | Et del Temple é Espilal fós fét un 
uniment, | Et que lur major fós Rey del sanet moniment; | Perque a honrar Déus no say 
tal tractament, pàg. 352 

Perque’m par que’n est fayt ni en altre no valets, pàg. 354 

Perque d’ ayço devets | Esser envergoynit, é escusa no havets, pàg. 354 

Et per ayço aytal hòm no pòt en grat estar, | Ans esta en pcccat assís en l’abissar, | 
Perque lo mon se pèrt, é no’s vòl despertar, pàg. 358 

E gés no’m maraveyl si Déus no’l vòl amar; | Ne si leixa’l demoni en lo mon tan mal 
far, | Perque del tòrt que pren, se puseha fòrt venjar, pàg. 358 

Que sia dous, grans e amar, | e que no ces de suspirar: | dous sia per que rre perdo, | 
e amar per contriccio, pàg. 438 

Senyor Déus! pluja | Perque el mal fuja | Car pecat puja (Tornada que apareix 15 
cops), pàg. 641 

Cascu es Déus glorios | infinidament eternal. | Vostre per que mays c’altre val, | car 
en aytant com vos estatz, | vostre per que ‘s infinitatz, | e per so no sotz ocios | de res 
d’on siatz poderos; | per que vos aor e us deman | que mom per que fassatz tan gran, | 
que·m fassa far tot mon poder, pàg. 573 

Cascu es Déus glorios | infinidament eternal. | Vostre per que mays c’altre val, | car 
en aytant com vos estatz, | vostre per que ‘s infinitatz, | e per so no sotz ocios | de res 
d’on siatz poderos; | per que vos aor e us deman | que mom per que fassatz tan gran, | 
que·m fassa far tot mon poder, pàg. 573 

Cascu es Déus glorios | infinidament eternal. | Vostre per que mays c’altre val, | car 
en aytant com vos estatz, | vostre per que ‘s infinitatz, | e per so no sotz ocios | de res 
d’on siatz poderos; | per que vos aor e us deman | que mom per que fassatz tan gran, | 
que·m fassa far tot mon poder, pàg. 573 

Cascu es Déus glorios | infinidament eternal. | Vostre per que mays c’altre val, | car 
en aytant com vos estatz, | vostre per que ‘s infinitatz, | e per so no sotz ocios | de res 
d’on siatz poderos; | per que vos aor e us deman | que mom per que fassatz tan gran, | 
que·m fassa far tot mon poder, pàg. 573 

Per que vos, aor e us reclam, | e per merce, pus que tant am, | vostre veser sia·m 
donat, pàg. 582 

Es perque en l’esvesiment | De Maylorcha, fon trobada, pàg. 651 
 

Per què final 
Que stiats en peccat mortal tan mal estant, | Perque siats indigne a far res ben 

estant, pàg. 322 

Qui mays que no li’n tayn se vuyla far honrar; | Perque de vostre tort vuylats nuyl 
encolpar, pàg. 326 

Car major veritat no lax argumentar, | Perque l’entendiment ajut a nostra amar, | 
Con mays am trinitat é de Déus l’encarnar, pàg. 330 

Ço que entenets provar contengra veritat; | Mas car Déus crea home, per qu’en sia 
honrat, | Qui es pus noble fi, é ha mays d’altetat, pàg. 332 
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Et mays li’n cové grat; perque segur siats | Que Déus ha á son pobble tan alta 
caritats, pàg. 342 

Seria sa mercé sens gran caritats: | Perque ‘en la gran mercé de Déu vos consolats, 
pàg. 342 

Car en tan nobble fayt vuyl totstemps romaner, | Et a éyl atractar vuyl far lot mon 
poder; | Car fayt es perque l’hom pora molt mays valer, pàg. 352 

 
Per qual interrogatiu 

Que loc s’estena ‘n infinit, | qui sia de corses complit. | Ve us, doncs, per qual 
entencio | fa·l demoni temptacio, pàg. 503 
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Pere Marsili 
«Crònica de fr. Pere Marsili» a Historia de la conquista de Mallorca: crónicas inéditas, Biblioteca 
Virtual Joan Lluís Vives, Alacant, 2005, Edició digital basada en l’edició de José Maria Cuadrado, 

Imprenta y librería de D. Estevan Trias, Palma, 1850. 
per a 0 per què relatiu A.orac. 1 
per+S.N.+a+inf. 0 per què interrog. dir. 7 
per+inf. final  9 per què final 1 
per+inf. de dest.  7 per assó: 3 persó: 12 15 
per tal com  1 per + rel.comp. 14 
persó com 21 per tal que 1 
persó car 1 persó que 63 
per rahó d'assó 2 per tots temps 5 
per què relatiu A.nom. 2 per altres valors  402 

 

per que relatiu A.N. 

E el rey devaylant axí per lo puig, e volent devaylar al plá per que hom vá á la 
ciutat, acostá's al rey en Ramon Alamany, pàg. 67. 

La una a las cavas, l'altra á la porta de Marmelet que es costa al casteyl del Temple, 
l'altra á la porta per que hom va á Portupí: e cascuna companyia havia C cavaylers 
arnats, pàg. 100. 

per que relatiu A.O. 

E aquels de la host no havian pá, mes menjavan forment que podían atrobar en las 
casas dels sarrahins; per que lo rey volch que menjassen carn, pàg. 121. 

per que final 

Volen vostres jovens carregats de ferre esposar venals per lo mon, e donar la terra e 
vius e morts en opprobri perdurable. E jo, qui som envelehit per que vehés aquests 
mals, mes am morir que contra malig assó sufferir, e aquest meu cap ab tantas canas 
escampat oblich á mort en defensió d'aquesta mia molt amada ciutat, pàg. 97. 

perqué interrogatiu directe 

E el rey dix: «¿perqué no, en bisbe, que assó es meylor?», pàg. 68. 

E dix en Nuno: «¿perqué havets tramés al rey que tramés mi a vos?», pàg. 87. 

Mes aquela nit vengren al rey lo bisbe de Barchelona e en R. Alamany dients: 
«¿perqué nos renoveylan las paraulas del pati?», pàg. 98. 

¿E perqué'ls temets'?», pàg. 103. 

E dix: «¿perqué á mort e á confusió vos donats?, pàg. 110. 

«¿Quina rahó hi ha que ara vuylan haver part aquels qui no hi han volgut trabaylar? 
¿Perqué ara han temor de vergonya perdurable la qual no consideraren quant molts 
perils hi apparian?, pàg. 115. 

E dix en Nuno: «Senyor, ¿perqué assí estam debades, com no fem res, com aquels 
jusans no poden bastar ab eyls ab peras, ni aquels qui son demunt per moltas que'n 
giten no poden á eyls donar ne fer negú ó poch dampnatje?, pàg. 120. 
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per la qual cossa 

E no es sá aquest pati segons que en lo seu esguardament appar; per la qual cossa, 
no solament per lo perit present, mes per aquel qui s'hi put esdevenir, se deu pus 
saviament esguardar, pàg. 91. 

persó 

E la yla major ha encare de costa sí duas ylas, la una que s'encontra ab aquels qui 
de Cathalunya venen, la qual ha nom la Dragonera, la qual es persó axí apeylada com 
ha forma de dragó quant al cap, dors e coha, pàg. 20. 

Enformá aquel que no'ls rehebés sino á vincle de servitut, «persó, dix euyl, com 
lasses e ugats son e morts», pàg. 121. 

persó que 

Ojats tols donchs curosament e diligent, persó que mils puscats respondre, pàg. 28. 

persó com 

E aquels de la host no havian pá, mes menjavan forment que podían atrobar en las 
casas dels sarrahins; per que lo rey volch que menjassen carn, persó com hi era gran 
mester, pàg. 121. 

persó car  

Nos som romases assí ab vos já per XIIII meses, persó car nos temiam que corsaris 
de sarrahins ó aquels qui son fuyts á las montanyas no us fahessen dan, pàg. 123. 

per + infinitiu destinació 

Havian promés de eyl seguir sian ab lurs aparelaments e companyias en lo port de 
Tarragona apeylat Salou, mitjant el més de maig esdevenidor sens mitjá, per pendre la 
carrera benaventurada e'l camí de Deu elet ves la yla de Malorcha, pàg. 43. 

Deu de esser ab lurs companyias en lo port de Salou en lo més e temps assignat, so 
es á saber lo primer dia de maig, per seguir lo dit rey en lo dit viatje, pàg. 44. 

Lo primer dia de maig fo el rey en lo port de Salou e tots los nobles ab eyl, e estech 
aquí entró al comensament de setembre per esperar las naus e'ls lenys que encare no 
eran vengudas, pàg. 45. 

Donques aquels qui en la bataya que fer se deu per coltel dels malvats morrán, per 
requerir la causa de Deu escamparán lo lur sanch e darán vida, e serán vers martirs 
per mérit e per offici, e envés aquels del cel e aquels de la terra apparrán dignes de 
gran honor, pàg. 61. 

E respós en Nuno gn.'ey ls eran venguts per ohir, com eyls haguessen demanat 
missatje al rey, pàg. 85. 

Placia us que'ns donets part del movent e algunas casas en que estiam per fer 
personal residencia en aquest loch, pàg. 116. 

Feu anadir n'Ássalit en lo dit servey dos quintars de mantega e CC besants á nólit per 
passar lo bestiar, pàg. 140. 
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per + infinitiu impulsivo final 

Vehé de la boca d'una cava, la qual los sarrahins havian feta contra los nostres, exir 
fum, e pensá's que foch se fos prés á aquela lenya lo qual hom havia mesa per omplir lo 
vayl: e el rey fonch forment torbat persó que vehé que las despesas havia perdudas, 
pàg. 83. 

E encontinent lo maestre levant ab los frares acostá's al rey per besarli la má e per 
fer gracias, pàg. 116. 

Mes com los nostres de cascuna part combatessen aquels, e aquels exian per 
contrastar e defendre, eran agreujats per las peras tramesas:, pàg. 119. 

E tots vengren ensemps cavalers e pobladors per ohir so que'l rey diria, empero no 
sabents la violentat del rey, pàg. 123. 

Que el rey de Tunis feya gran aparelament per venir á Malorcha, pàg. 126. 

E el rey partí's d'aquí, e pujá sen á Vich per determenar una controversia que 
entre'ls homens d'aquel loch e en G. de Monchada era, pàg. 127. 

Maravelaren se e trameseren II veyls als missatjes per demanar que volian dir ó 
significar los dits fochs e qui'ls feya aquí, pàg. 139. 

L'avenimeut de las galeas e dels missatjes de part de la yla de Menorcha qui venian 
per besar las mans al rey, pàg. 121. 
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Crònica del noble en Ramon Muntaner (De CHRONIK DES EDLEN EN 
RAMON MUNTANER), editada pel Dr. Karl Lanz, Stuttgart, 1844. 

 
per a  4 per+S.N.+a+inf. 4    
per+inf. causal 1 per+inf. final 81 per+inf. de dest. 77   
per tal com 2 per ço com  136 per ço car 2 per tal car 1 
per ço 87 per raó de 21 per qui 1 ço per què relatiu 3 
per què relatiu A. nom 5 per què relatiu A. orac. 238 per què interrog. dir. 8 per què interrog. indir. 11 
perquè causal 16 perquè final 8 per + rel.comp. 1   
per tal que 5 per ço que  65 per tant 11   
per tostemps 21 per null temps 0 Si per aventura 2 per amb altres valors 1.513 

. 
Per a 

E puix la nuyt tornasen cascun en son lloch, e jaqueren les tendes parades pera 
lendema. E lendema per lo mati foren en aquell lloch mateix, cap CXCVIII, pàg. 355. 

E com vench, que hagren tengudes festes de nadal, lo cesar ana a Constantinoble 
pera acordar ab lemperador, que farien, que la primauera sacostaua, cap. CCXII, pàg 
378. 

E lo rey de Tunis trames li CCC homens de cauayll sarrahins: e axi assatiaren lo 
castell, que un gat no pogra exir, que no fos pres. E micer Pelegri rescatas dels diners 
que hauia aportats pera los homens del castell, cap. CCL, pàg. 447. 

E tantost ho fiu saber a tots quants Moros hi hauia, quin faeren gran festa; e axi 
mateix ho fiu saber als Alarps, e que estiguessen apareyllats pera passar al altre 
missatge que haurien de mi. E a ells parech los lo dia un any, cap. CCLIX, pàg. 463. 

11 als títols:. 
Com no li volia trametre lo trahut, e com posa en son lloch a Mirabusach frare llur; e pera daquesta empresa feu 

capita de deu galees an Corral Llança, cap XXX. 

El merauellos aparellament que feu lo senyor rey en Pere pera passar Alcoy. Ramon Muntaner, cap XLIV. 

Prega dit senyor rey, li dixes sa volentat, la qual may volch descubrir; e lardit que hach pera descobrirla als 
patrons e mariners, Ramon Muntaner, cap XLIX. 

Per aquesta raho que li ajudas de diners o de croada, pera conquerir Barbaria, cap LII. 

Com lo rey Carles sabe la mort del compte de Lanço, e la gran dolor que hach presa de sa mort; e com pensa de 
aparellarse pera pendre venjança del senyor rey en Pere, cap LXXI. 

Cremaren les galees que lo rey Carles feya fer pera passar a Romania, Ramon Muntaner, cap LXV. 

Com lo senyor rey en Pere d’Aragó partint de Barcelona pera venir a Xatiua, cap CXLIII. 

Com haut consell lo senyor rey Nanfos d’Aragó, dellibera desafiar lo rey en Sanxo de Castella, e entrames dos 
cauallers ab los desafiaments; e com linfant en Pere saparella pera entrar en Castella, cap CLVII. 

Com lo rey Carles pensa de tractar la pau ab la casa Darago, e com pera daço lapostolich trames ab lo rey 
Carles un cardenal al rey de França, cap CLXXXI. 

Com la companya se moch pera anar al regne de Salonich, cap CCXXXII. 

Tots los nobles comensaren dapareyllarse pera venir en Çaragoça a la coronacio, cap CCXCV. 

Aquests títols ja figuren en l’edició prínceps feta a València el 1558, però no en els 
manuscrits conservats a la Biblioteca Nacional de Espanya, del 1342, ni tampoc en el de 
la Biblioteca de Catalunya del 1353. 

Perquè als títols: 
Com en Berenguer Dentença apres barrejada Recrea encontra ab XVIII galees de Genouesos e fo pres en fe per 



 Ramon Muntaner, Crònica del noble en Ramon Muntaner   
 

504 

ells; e com yo, en Ramon Muntaner, volgui donar X milia perpres dor, perquel me lliurassen, cap CCXVIII. 
 

Si per aventura (+ 2 per aventura): 
E si per auentura ell vos responia, pàg 92. 

E si per auentura ell nous volia atorgar secors negu, pàg. 92. 
 
Ans per auentura ni haura alcuns que volran guanyar la perdonanca, pàg. 133. 
Quen tant gran auentura se metes, pàg. 158. 
E a bona fe meteren en auentura de donar gran damnatge a la illa de Sicilia, pàg. 

187. 
Per auentura dema hauriem mes a fer?, pàg. 253. 
 
Obligació amb a: 
Aquells ab qui han a guanyar honor e victòria, C. Muntaner, pàg. 189. 

Moltes bones paraules qui feyen al temps per aquells qui hauien a anar, e per 
aquells qui hauien a romandre, pàg. 86. 

Lo lloch per hon hauia a passar, pàg. 222. 
 
Destinació amb a: 
Exiren per les carreres a besar la terra dauant ell, pàg. 129. 
 
Per + S.N + a + infinitiu: 
E axi com ell vench en aquell lloch per layugua a lleuar, pàg. 36. 

Que per catius a rembre eren venguts, pàg. 79. 

Hach dos lenys armats que trames per llengua a pendre, e ana cascu per si, pàg. 67. 

Hi hauia venguda gent de cauall e de peu per la perdonança a guanyar, pàg. 227. 
 
Per + infinitiu causal: 

Hauem empresa ab lo rey Carles, a la qual per esser senyor de tot lo mon nos no 
faltariem, pàg. 129. 

 
Per + infinitiu impulsivofinal (n’hi ha diversos als títols que no 

comptem): 
Vengueren en aquell lloch axi mateix per lleuar aygua, pàg. 36. 

Hauia trames ab gran host de chrestians e de Sarrahins envers lo Lleuant per fer 
paytar les terres, pàg. 55. 

Lo rey Corali vench Dalamanya ab grans gents contra lo rey Carles, per venjar lo 
rey Manfre e lo rey Eus qui eren estats morts en la batalla, pàg. 64. 

Ana un jorn a França per vaer lo rey de França e la regina sa germana, pàg. 68. 

Lo rey de França entra a Muntpesller per pendre possessio per part del dit auescha, 
pàg. 71,  
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E lo dit senyor rey pensa tantost de fer naus e lenys e galees e terides per portar 
caualls, pàg. 80. 

Nous duptets de res; que nos no venim per fer enug, ne pesar a vos ne a la illa, pàg. 
88. 

Empero lendema mati en lalba ells se aparellaren, per ferir en la host, pàg. 105. 
Tantost a la sorda sorgiren, e anaren los dos lenys armats per descobrir lo port, pàg. 

142. 

Volia anar a la vila Dalcoyll, per vaer si era poblada, ne que feyen ne deyen, pàg. 
147. 

Ell sap per cert quel rey de França ve a Bordeu, per metre a mort lo rey d’Aragó e 
tots aquells qui ab ell seran, pàg. 152. 

Si que tots dies venien lo rey de França e el rey Carles ab gran gent al camp, per 
vaer com era ordonat, pàg. 153. 

Yo, dix ell, som vengut aci per saluar mon sagrament, pàg. 162. 
E lo senyor rey hach dit tres vegades al senescal, ell si volia assegurar, que 

saturaria per fer la batalla, pàg. 162. 
Tot hom de cauall e de peu daquella encontrada atene a ell, per acompanyar, e axi 

be acompanyat vench a Calathayu, pàg. 165. 
Richs homens e cauallers qui eren venguts a Iaca per entrar en la batalla, pàg. 169. 
E cascu sesforça de fer solaces e deports per alegrar lo senyor rey e los infants, pàg. 

174. 
Si que bens ha demostrat tot son cor, que contra nos vench a Bordeu per 

acompanyar lo rey Carles ab XII milia caualls armats, pàg. 182. 
Axi venien per pendre la ciutat de Xifelo e per metre secors al castell, pàg. 187. 

Pus que de França era partit per valer li, pàg. 191. 
Trames un leny armat en Cathalunya al senyor rey d’Aragó, e altre en Sicilia, per fer 

saber esta bona nouella, pàg. 208. 
Nos serem al palau abans que vos, per reebre la infanta tia nostra, pàg. 208. 
Apres sabets, com lo rey Corali nostre auonclo vench Dalamanya per venjar aquella 

mort, pàg. 211. 
Fo ventura que en aquell pont lo compte Dampuries era anat a Castallo per 

endreçar sos llochs e sos castellas, pàg. 225. 
E lo senyor infant escalfat de bona caualleria volch fer brocar per anar ferir en ells, 

pàg. 228. 
E en aço lo senyor rey fon exit de Peralada ab lo compte Dampuries e ab laltra 

caualleria per reebre lo senyor infant, pàg. 228. 
Exi de la vila e ana a un seu ort per cullir cols, pàg. 229. 
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Anasen a aquella part per veure que era, pàg. 230. 
Les cinquanta galees son partides de sent Feliu per anar a Roses be ha IV jorns, pàg. 

239. 
Los dos nabots seus preseren XX seruents, e marina anarensen lla per vaer la 

batalla, pàg. 243. 
Ana dels uns als altres ab poca gent de cauall e ab poca gent de peu per reconexer, 

que feyen, pàg. 249. 
Ell yriasen a Roses per hauer lo nauili quen Roses era, pàg. 256. 
Quencontinent vos aparellets per passar ab cinchcents caualters, pàg. 265. 

E com lo senyor rey d’Aragó hach hauda resposta del senyor rey de Mallorques, 
alegre e pagat partis de Barcelona per anar a Salou per ajudar e per espaetxar tost lo 
senyor infant, pàg. 267. 

E despuix enteniasen a venir al regne de Valencia per trer de Xatiua don Alfonso, 
pàg. 268. 

Era vengut aqui per venjar la falla que ell hauia feyta al bon rey son pare, e per fer 
rey a don Alfonso son nabot, pàg. 289. 

Lestendart qui era vengut per guardar Brandis, pàg. 292. 
La qual nau anaua a Yuiça per carregar de sal, pàg. 307. 
E lo senyor rey ab IV galees giras en Yuiça per vesitar, hon li fo feyta gran festa, 

pàg. 308. 
E axis feu, que tantost lo compte Dampuries e els altres qui elets foren se reculliren 

per anar en Sicilia, per amenar lo senyor rey en Iacme per esser senyor e rey d’Aragó e 
de Cathalunya e del regne de Valencia, pàg. 313. 

Moltes daltres gents que hi eren vengudes per veure les juntes, e asenyaladament per 
veure l’almirall, pàg. 321. 

E puix no ana a molt de temps, quel senyor rey ab gran estol parti de Cathalunya per 
anar al papa, per tractar de tot en tot la pau del rey Fraderich e del rey Carles, pàg. 
333. 

Estech la host en aquell lloch VIII jorns per lleuar lo camp, pàg. 373. 

E en Ferran Deximenis vench a la porta del castell ab tota laltra gent ab destrals per 
trencar la porta, pàg. 394. 

Era vengut de Genoua a Constantinoble per menar en Lombardia lo fill del 
emperador menor, pàg. 399. 

E tot aquell dia e nuyt pensaren de obrar escales e guarniments per combatre 
Galipol, pàg. 401. 

Faerem professons per retre gracies a Deus, pàg. 404. 

E en Clarença les galees dels Vanecians sauien aturat per ordonar quatre galees que 
hauien a lexar en guarda, pàg. 426. 
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Tots eren venguts per destroyr la companya, pàg. 431. 

Ana ab ells per esser capita de la host, pàg. 433. 

Negu exia de la ciutat per ferir al setge, pàg. 440. 

Lo senyor rey fo apareyllat ab tota la host per ferir sobre la host dels Sarrahins, pàg. 
440. 

Hauia armades quatre galees per entrar guanyar en Romania, pàg. 445. 

E axi fiu armar mon leny per venir en Cathalunya, e compri tot ço que mester me feu 
per fer les noces, pàg. 448. 

Yo ane a Montalba al senyor rey per pendre comiat dell, pàg. 448. 

El rey de Sicilia hauia armades LX galees per venir sobre lo seu estol, pàg. 464. 

Era passat a la Morea per venir contra son cunyat lo dispotat de Larta, pàg. 471. 

Lo senyor infant vench a Masina per recullir e per anar a la Morea, pàg. 475. 

E yo dix li, que era vengut per seruir a ell, pàg. 475. 

Hagui lletres, quem degues guardar de quatre galees armades que hauien feytes 
armar contra mi per hauer aquest infant, pàg. 481. 

E ara trestuyt lo mon: e sens ço nos pot far / Sens menar la gent fresca per ferir e per 
dar, pàg. 488. 

Axi establi lo setge, en guisa que, si aquells de adins exien per acorrer a aquells 
defora, que aquells del setge los ho poguessen contrastar, pàg. 498. 

Meterense el mig dels cauallers per esfondrar cauaylls, pàg. 500. 

Sen torna en la sua terra per visitar sos llochs, pàg. 501. 

Era a la Plana de Millas e sapareyllaua de venir per combatres ab ell, pàg. 512. 

Larmada fo ordonada en Pisa per venir acorrer al castell de Caller, pàg. 515. 

Venia per secorrer al castell de Caller, pàg. 516. 

e puys axi mateix tornaren per combatre ala vn canto de les naus, pàg. 518. 

E axi fermada la dita pau los Pisans ab gran alegre, com hagren trobada marce ab 
lo senyor rey e ab lo senyor infant, anarensen per retre lo castell de Caller al senyor 
rey, pàg. 526. 

E com fo fora del seny sonant, lo senyor rey exi del Aljaferia per anar a sent 
Saluador, pàg. 543. 

 
Per + infinitiu de destinació: 
 Son enflamats de llur amor, que no temen mort per exalçar llur honor e senyoria, 

pàg. 39. 

Puix per auant pau se feu ab la sancta sgleya e ell ab conuinença, que ell passas en 
oltra mar per conquerir la sancta terra, pàg. 58. 

Anarensen ab ells ab deu catius sarrahins que hagueren comprats per desfreçar, que 
eren daquelles encontrades, pàg. 79. 

Perço com per descobrir la sua volentat no li deuia venir negun torp ne tort, pàg. 86. 
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Faeren vela tuyt de port Fangos, per anar en llur bo viatge en lo mes de maig, pàg. 
87. 

Se feyen tots jorns tant grans feyts darmes, que no era per comptar, pàg. 89. 

No hi eren per als, sino per confondre los chrestians, pàg. 90. 
E tantost com fo coronat rey de Sicilia, aytantost ab totes les hosts e per mar e per 

terra exi de Palerm, per anar a Macina, pàg. 105. 
Tanta de gent estaua a senct Rayner de Macina per passar a la Gatuna, pàg. 105. 

E que, sis volia, que nol calia anar per combatre a Bordeu, pàg. 124. 
que ell volia lo dilluns passar en Calabria, per combatre ab lo rey Carles, pàg. 126. 
Ell los dix: tuyt sabets, que nos hauem curt temps per anar a la batalla que hauem 

empresa ab lo rey Carles, pàg. 129. 

Ço quel rey de França hach dit ne ordonat, e proferiren cascuns de persona e dauer 
e de tot quant hauien, per fer ajuda al rey Carles, pàg. 138. 

De seguir lo rey de França a llur cost e a llur messio, per guanyar la perdonança, 
pàg. 138. 

Feu la via de Trapena ab XXII gallees, e les tres que passassen per boca de Far, per 
pendre llengua, pàg. 139. 

Sencontra a alba de jorn ab les tres galees de Prohençals quen G. Cornut almirall 
de Marsella hauia trameses per pendre lengua, pàg. 140. 

Perque fa que foll almirall de Cathalunya com mena galees ab tersols, sino XX per 
centenar, per descubrir, pàg. 144. 

Axi com a saui que ell era en moltes maneres, assaja lo senescal per saber, que tenia 
en ell, pàg. 152. 

E ades pensats los ne de trametre cascu en la posta, de lla hon nos los dejam trobar 
per cambiar, pàg. 156. 

Que de fora quels façats asatjar, per regonexer aquell qui millor fos per nos, pàg. 
157. 

De jorn no descaualcauen en poblat sino per beure, quel pa menjauen caminant, 
pàg. 159. 

Feren recullir les dones e les donzelles en altres barques que hi hauia aparellades, e 
richs homens e cauallers ab elles, per honrrar e per companyar, pàg. 173. 

Vos, senyora, reebem ades tuyt per nos e per aquells que no hich son de part del 
senyor per dona nostra e per regina, per fer e dir tot lo vostre manament, pàg. 179. 

Moltes terides qui carregauen destelles de rems e darbres e dentenes de galees e de 
lenys, per portar en Napols, pàg. 205. 

Trames lo cardenal qui era llegat e el senescal de Tolsa a Muntpesller per endresar 
ab lo senyor rey de Mallorques, que poguessen en pau hauer, pàg. 219. 

De la qual cosa los almugauers qui eran ab lo senyor rey ordonats per romandre ab 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

509

llur companyia eren molt dolents, pàg. 231. 
Daltra part nan trameses XXV a Narbona e en Aygues Mortes e en Marsella per fer 

venir viandes, pàg. 239. 
Els romanents XXV romanen al port de Roses be armades e be aparellades per 

guardar lo port, pàg. 239. 
E en Ramon Folch, vescompte de Cardona, qui era dins Gerona, gita X homens 

defora per amenar llengua, pàg. 253. 
E entretant ell trames dos lenys armats per descobrir; e tantost tornaren e digueren 

al almirall, que tot lestol del rey de França era aqui, pàg. 255. 
Trameteren deu homens per partides a Hostalrich al senyor rey d’Aragó per fer 

saber esta bona nouella, pàg. 256. 
Com lo senyor rey hach tot lo feyt ordonat del senyor infant, e tramesos sos 

missatgers al rey de Castella per desafiar, ell sen vench al regne de Valencia, pàg. 288. 
E en laltre jorn ell hach aparellades ses escales per combatre e per muntar, pàg. 

291. 
Gran gent de la Llenguadoch saparellaua per entrar a Rossello, pàg. 293. 
Que a jorn cert fossen ensemps a Tolosa per saber ço que cascuns haguessen 

respost, pàg. 295. 
Tornare a parlar del rey Carles qui sen vench en Prohença per tractar ço que hauia 

promes al rey d’Anglaterra, pàg. 301. 
Li venien tots dies apresament del papa e del rey de França e del rey d’Anglaterra, 

per tractar pau entre ells, pàg. 309. 
Lo compte Dampuries e daltres richs homens e cauallers e ciutadans foren elets per 

anar en Sicilia, per amenar lo senyor rey en Iacme, pàg. 313. 
E l’almirall per honor del rey de Castella e de la regina feu cridar taula redona a 

Calathayu, e mes la taula per junyir, e hach feyt fer un castell de fusta al cap del camp, 
pàg. 320. 

Les naus qui exiuernauen a la primavera començauen de carregar per anar en Acra, 
pàg. 347. 

E com aquesta festa feya tant gran, quisque hagues festa, frare Roger estaua en gran 
pensament, quel paria, que fos tostart: e era lo pus saui hom del mon per veure, pàg. 
356. 

E los Turchs moltes vegades eren venguts per esuahir [esvair] aquell mur, pàg. 364. 
E tantost lo magaduch feu cridar, que tot hom fos aparellat lendema mati per seguir 

la senyera, pàg. 364. 
Mana, que tot hom fos lendema a la dita plaça per reebre en bell or paga de quatre 
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mesos, pàg. 364. 
E los Turchs forensen apparellats per contrastar ab ells, pàg. 368. 
E en lo mig esta aquest castell per guardar tot lo cap, e de la una part del cap esta 

Boca Daner, pàg. 375. 
Ara vos tornare a parlar del cesar que saparella ab CCC homens a cauall e ab mil 

dapeu per anar a Andrinopol per veure Xor Miqueli, pàg. 381. 
E ordonam, que a la nuyt tot hom confessas, e al mati a lalba tot hom combregas, e 

al sol exit, com los enamichs vendrien per donar torneig, fossem apparellats de ferir, e 
axi ho faem, pàg. 387. 

Yo tramis ne los dos a Andrinopol per vaer lo fill del emperador que feya, pàg. 389. 
Que bo mati se metrien en cami per venir vers Galipol, pàg. 390. 
Que no se acostaren a ells, per refermar e endresar llurs feyts de la batalla, pàg. 

398. 
Que damentre que la companya fo partida de Galipol per anar sobrels Alans, 

lemperador ho sabe, pàg. 399. 
Menar en Lombardia lo fill del emperador menor per esser Marques de Monferrat, 

pàg. 400. 
Lleuaren lo fill del emperador per menar lo al marquesat, pàg. 401. 
En guisa que aquells qui dauen la batalla per res no podien minuar, ne per anar a 

menjar, ne per altra raho, pàg. 402. 
Lo rich hom ana al papa e al rey de França per ordonar, que la companya hagues 

secors dells, pàg. 406. 

E tantost li compre cinquanta caualls e adzembles aytants com ops nach, e muls e 
mules, per caualcar a sos ops, e tot quant hach mester per caminar yo li done, pàg. 408. 

Deus haja la sua anima, que matre dret fo, que per tolre lo mal que nos faes mori, 
pàg. 414. 

Abans se dexaria tolre la testa, quell sofferis, que mal li vingues nengu per menjar 
que li apareyllas, pàg. 425. 

Que nos faes ab acordada pensa dels uns e dels altres, per destroyor ells, pàg. 430. 

E dich vos, que, si no fos quell hauia aquests richs homens ab daltres honrrats per 
capdellar, ell nou sofferra, mas no podia als fer, pàg. 441. 

E finalment lo senyor rey per honor de Deus e per restaurar les gents del castell qui 
eren tots Cathalans, pàg. 446. 

E axi com ells degren venir al castell per refrescar la gent e los cauaylls, dos o tres 
jorns, pàg. 447. 

Que per passar en Silia lexa lalmirayllat del senyor rey Darago, e empenyora tota sa 
terra, pàg. 461. 
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E lo senyor rey de Mallorques nostre frare dar vos ha aytanta moneda, com vos li 
demanets, per pagar les companyes, pàg. 477. 

Tots los capdals de Cathalunya qui si eren ajustats per ordonar, que trametessen 
secors al senyor infant en Serdenya, pàg. 507. 

Ans li do Deus vida e honor aytant com bo sia per viure, pàg. 508. 

Les escales e grues e altres artificis que hauien feyts per combatre, pàg. 511. 

La dita ajuda de gents que aportauen per metre el castell, pàg. 516. 

Ell ha lexada la senyoria que podia posseyr en aquest mon per posseyr lo regne de 
Deus, pàg. 529. 

E aqui finalment fo determenat, que per reebre homenatge de prelats e de richs 
homens, pàg. 534. 

Tot hom pensas dapareyllar per anar a la dita festa beneyta de la sua coronacio, 
pàg. 535. 

 
Perquè interrogatiu directe: 
Perque menysprees lo meu manament?, pàg. 4. 

E dix: senyor, perqueus plau que en aquest punt yo sia axi despoderat?, pàg. 49. 

Perque, senyor rey d’Aragó, no demanats los vostres homens de mar, quels par daço 
que yo dich; que cert som que aquells qui raho han diran que yo dich veritat?, pàg. 65. 

E aço perque esdeue?, pàg. 65. 

E sim deyts, perque?, pàg. 119. 

E perque ho hauets feyt, digueren ells?, pàg. 304. 

Dix: per que lo rey d’Aragó nons trames axi a dir son cor, com era en Cathalunya, 
com ara fa?, pàg. 98. 

 per que vejats com es prop, ne quantes gents hi hauia; que tants nauilis nols poch en 
una nuyt passar, pàg. 108. 

 
Perquè interrogatiu indirecte: 
Nul hom no sap, perque hi som vengut, pàg. 62. 

Perque, senyor rey d’Aragó, pensats que hajats bona cura e bona adminestracio, 
pàg. 65. 

E si per auentura ell vos responia, per que aço no dix als nostres missatgers que li 
trametem en Cathalunya, vos li responets, pàg. 92. 

E aytant mes, que hauets vista la cruel resposta quel papa vos ha feyta: per que 
creats, que tot aço ve propiament de Deus; que si a Deus plagues, quel vostre cor se 
complis d’estar en aquest lloch, be li hagra plagut quel papa vos hagues atorgada 
ajuda, pàg. 99. 

Digueren li: rey d’Aragó, lo rey Carles nos tramet a vos, e tramet vos a dir per nos, 
que la vostra fe val menys, per que li sots entrat en sa terra sens desafiar, pàg. 120. 

E lo papa respos: fillol de la sancta sgleya, tot ço que vos hauets dit hauem be entes, 



 Ramon Muntaner, Crònica del noble en Ramon Muntaner   
 

512 

e responem vos a les quatre rahons, quens hauets posades, per que nos vos som tenguts 
dajudar, pàg. 133. 

Que cascu dels syndichs dira, diga per si e per tota la communitat per que hich es, 
pàg. 212. 

Demanals, per que feyen aquells plors e plants, pàg. 253. 

E sim demana, per que hi nomen mes en Maymo de Castellauli que negu dels altres, 
yous dich, pàg. 311. 

 
Perquè relatiu A.O. 
Pel que fa a la classificació d’aquests exemples ―alguns dels quals, a més (o en 

comptes) de relatius, poden ser interpretats com a causals o finals― vegeu el que en 
diem a Recapitulem, pàg. 157. 

Nos sabem, que vos sots priuat del senyor rey de la amor que ha a aytal dona, e que 
vos percasats que ell la haja. Perque nos vos pregam, que vos que li digats, que vos 
hauets acabat que ell haura la dona, e que vendra a ell tot segretament a la sua 
cambra,  pàg. 7. 

E axi esta bona paraula quel senyor rey deya, ab moltes altres bones quen deya la 
senyora regina e lurs pobles; perque nostre senyor ver Deus ho compli, axi com a ell 
vench en plaer, pàg. 10. 

E auant oyrets, perque de les oracions ques feyen nes deyen per aquesta raho lo 
senyor rey no sen pensaua re, pàg. 10. 

Mas mori abans quel senyor rey son pare, perque no men cal pus parlar, pàg. 12. 

Que axi com Deus los ha creats, axils exalça, e exalçara tostemps contra tots lurs 
enamichs. Perque lo paresanct, lexats tots altres reys del mon, faria gran merce a la 
chrestiandat, pàg. 12. 

Axi que les sues gents ne sofferien gran damnatje, perque hi fo mester que hi anas 
acorrer, pàg. 16. 

E axi la una poblacio valgra menys per laltra, perque li parech millor, pàg. 16. 

E quant hach presa la dita ciutat e la illa, ab majors franqueses e llibertats que 
ciutat sia al mon; perque huy es una de les nobles ciutats del mon, e ab majors riqueses, 
poblada tota de Cathalans, pàg. 16. 

Tota donrrat lloch e de bo; perque son exits huy hereus qui son la pus conuinent gent 
del mon, pàg. 16. 

Ana a Muntpesller; com natural cosa es que tota persona e puix tota criatura ama la 
patria e lo lloch hon es nat. Perque lo dit senyor rey, com naixque a Muntpesller, ama 
tostemps molt aquell lloch, pàg. 29. 

Axi quel glay los hauia mes al ventre, perque segui esta vida tot aquell any quel 
senyor ray sanaua deportant per sos regnes, pàg. 30. 

Tantost com a la persona sia donat poder, quisuulla sia, hom o dona, tantost podets 
conexer lo seu recapte. Perque lo dit senyor volch aço ordonar e complir, pàg. 33. 

Ço que no es axi dels altres senyors del mon; perque les gents de Cathalunya e de 
Arago viuen pus alts de cor, pàg. 39. 
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Volch atorgar a rich hom ne a prelat qui fos a Cathalunya, saluant a ell; perque fo 
cosa quen Dalmau li grahi molt, pàg. 44. 

Com ell despenia li vingues en do o en seruey del papa o daltres gents: e axi Deus 
basta a bon cor, perque Deus lo basta el honrra en tots feyts de la sua vida, pàg. 45. 

Que Deus saul e guart los seus dexendents, els do victoria contra llurs enamichs. 
Perque soplicaria a nostre senyor lo rey d’Aragó, que fos gracia e merce sua, que 
ordonas, pàg. 51. 

E axi podets vos pensar, si los Cathalans feyen atre tal, si serien molt mes que ells. 
Yo dich que si serien dos tants, perque yous he dita cosa dels Cathalans qui es vera 
veritat, pàg. 53. 

Faram gran honor tostemps a la casa d’Aragó, que puixca hom dir, que nos metam 
rey en Tunis; perque es mester ques faça, pàg. 55. 

E lla ell estech e esta encara, que no sap ques faça. Perque farem gran be, que 
ajudem a la dretura, e asenyaladament ques compleixca la volentat del Mostanzar, pàg. 
55. 

Lo senyor rey nostre pare feu fer grans dons al Mostanzar, rey de Tunis qui mort es; 
per que ells faran tot ço que nos los manarem e vos los ho direts de part nostra, pàg. 
55. 

Viu pus honrradament ab molta bona caualleria: perque sera mester que ab gran 
poder ho comencem, pàg. 62. 

Sen es feyta es fa es fara gran mortedat de chrestians: perque pot hom dir, que 
aquell dia fo de plor e de dolor, pàg. 62. 

Que lo enamich que hajats non sintra res, entro sien fora dels rius. Perque, senyor, 
feyts ço que fa lo bo administrador,  pàg. 65. 

Que de cinch regnes altres hagues tants delmes e premicies, com ha daquests tres 
regnes; per que la sancta sgleya de Roma o aquells qui la regixen deurien pensar lo 
creximent que han per la casa d’Aragó, pàg. 66. 

E axi lo senyor rey en Pere amaua mes madona la regina, que res qui fos el mon. 
Perque a cascu vaja lo cor a aço que Munteyagol deya: Prop ha guerra, qui la ha el 
mig del seu, pàg. 67. 

E axi lo senyor rey, com oja un plant de madona la regina, dins lo cor li cauaua. 
Perque tots perills pensats en son cor, se pensa, que la venjança se faes per ell, pàg. 67. 

E lo princep conuida lo rey de França e lo rey en Pere d’Aragó e lo rey de 
Mallorques; mas hanch lo rey en Pere non volch pendre, perque lo conuit hach a 
cessar, pàg. 70. 

Quel pus manifest desaret es, que en tot lo mon se faça. Perque siats certs, que per 
temps daquest desaret exira gran guerra, pàg. 71. 

Vos me deyts coses que yous prometa, qui son rahonables e bones, e qui son a honor 
mia; perque yo som aparellat de fermar en aquelles maneres que vos manets, pàg. 74. 

Ara llexare ells estar, e parlare del senyor rey en Pere qui fo molt alegre e pagat de 
ço que hach endreçat, per que ell se tench per segur de Castella, pàg. 74. 

E axi ell posa en son cor aquest poder, e no pensa el poder de Deus. Perque, 
qualque sia quis fiu mes en son poder quel poder de Deus, pot fer compta, que Deus 
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mostrara sobre aquell lo seu poder, pàg. .76 

Pensar podets, que a mal so los faeren despertar, perque nols era ops que ço 
gitassen a no cura, pàg. 90. 

De quanta renda ha crexcuda la sgleya sancta, sens que no hi hach ajuda neguna. 
Perque, pare sanct, aço eus demana eus requer, e queus placia que non tardets, pàg. 
92. 

Ell hi fo a la exida de maig, e pres terra a Trapena a tres dies de la exida dagost. 
Perque no creu, que rey sia el mon de chrestians qui tant hi pogues hauer estat ab lo 
seu poder tant solament, pàg. 101. 

E axi ab senyal que feu lo senyor rey d’Aragó, deslliura axi mateix lo poble de 
Sicilia. Perque tuyt poden conexer, que aço fo obra propriament de Deus, pàg. 102. 

Es veritat lexempli quis diu, que daquell mal mor hom, de que ha paor; perque vuy 
mes mentre viu sies, no pots viure en pau, pàg. 103. 

Vejats com es prop, ne quantes gents hi hauia; que tants nauilis nols poch en una 
nuyt passar. Perque les gents del mon blasmen lo rey Carles, com no volch esperar la 
batalla a lo senyor rey d’Aragó, pàg. 108. 

Que cascu es aytal entre els altres homens del mon, com son los lleons entre les 
altres besties: perque, senyor, lloat e beneyt siats vos, que aytal senyor nos hauets 
donat ab tant bona gent, pàg. 113. 

E paria be a Macina, que mes florins si despenien, que no solia fer pitjols; perque en 
aquell punt munta Macina de riquesa, pàg. 117. 

Que ja sabets, que lauangeli diu, que no viu hom solament de pa, perque negu 
senyor nos pot comptar per acabat, pàg. 118. 

Que sia bo darmes, ans vol moltes daltres coses hauer. Perque lo rey Carles pot hom 
dir que era bo darmes, e no tant solament darmes, ans ho era de tot feyt:, pàg. 118. 

E los missatgers del rey d’Aragó portarensen los gatjes, e com aço fo feyt e fermat, 
en guisa que nos poch per res tornar anrera. Perque lo rey Carles fo alegre, pàg. 122. 

E lo senyor rey d’Aragó segurament era axi be bastat de totes bondats e de tots bens, 
com ell era; mas es ver, que era joue, e la sanch li bollia, que no lauia tan 
escabrentada, com lo rey Carles. Perque no pensa en lo temps present, pàg. 122. 

Segurament quen aço vengra, quen poder sagra a metre del rey d’Aragó sens colp e 
sens costada, que tota la terra estaua en reuelarsen. Perque, senyors qui oyrets aquest 
libre, vajaus lo cor, pàg. 122. 

Ans los diu hom els fa entendre alcunes coses, ques cuyden que esta be, e sera 
contrari: perque ells quant a Deus ne romanen escusats, pàg. 123. 

Que siats hu daquells qui el camp entraran ab nos; perque volem, que renunciets el 
almiraillat, pàg. 127. 

Que qui almirall es, ha affer ab diuerses gents; perque no vendria be feyt, pàg. 127. 

Que sim hauiets donat lo millor comptat que sia en vostra terra. Perque, senyor, 
lalmiraillat e la persona e ço que yo he, prenets al vostre plaer, pàg. 128. 

A la qual per esser senyor de tot lo mon nos no faltariem, que aquell jorn nos no 
fossem dins lo camp. Perque vos deym, que estigats ab bon cor, pàg. 129. 
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Ço que ha feyt ha feyt a gran colpa vostra, per la cruel resposta que vos faes al 
noble en G. de Castellnou; perque ses mogut, axi com aquell qui en defalliment de la 
ajuda que vos li negas hach a cercar consell en sos affers, pàg. 132. 

E axi ho deuen tots faels chrestians creure: e axi ho creu yo. Perque aquesta ajuda 
fo molt gran, pàg. 134. 

Que ço que lliga en terra es lligat en lo cel, e ço que sia absolt en terra sera absolt al 
cel. Perque yo de part de Deus e del sanct pare apostolich absoluos de tot sagrament e 
de tota promissio, pàg. 136. 

Com de aci sia exit bona carta ab sagell pendent, perque daqui auant vos tenits per 
absolt de tot, pàg. 136. 

Que axi es veritat, que diu en la conuinença; perque façam ço que vos, senyor, hi 
hauets consellat, pàg. 137. 

E qui tot ho volia comptar, seria tant llonga escriptura, que tot hom sen enujaria de 
oyr. Perque yo men pas per les sumes, que en veritat sol daquesta exida que l’almirall 
feu, pàg. 140. 

Trobarense en cascuna ab caualleria e molta paonada, que tots desconfiren; que un 
gran libre sen poria fer. Perque basta que la suma dels viatges vos diga, pàg. 140. 

Que en les batalles en taula fan los jochs. Perque fa que foll almirall de Cathalunya 
com mena galees ab tersols, pàg. 144. 

Vos sabets, que sots nostre natural, e que tostemps a vos e als vostres hauem feyta 
honor; perque nos volem vos aemprar de cosa que, com sia acabada ab la volentat de 
Deus, nos vos farem tant de be, pàg. 155. 

Aquest caualler nos ha feyta molta donor e de plaer en son alberch, perque yous 
prech, que per honor de nos li façats, lo rey d’Anglaterra e vos, tal do, pàg. 163. 

Axi com entra el camp, que hanch caualler nul temps feu; perque tot hom lo deu molt 
duptar, pàg. 164. 

No sabien hon era lo senyor rey, nen podien entrar en senya, entro que ell mateix 
vench: perque no era marauella, sin estauen en gran reguart, pàg. 166. 

Beneyt sia lo rey d’Aragó qui en guarda e en defensa nostra vos ha tramesos! perque 
preguen tuyt Deus Iesu Christ e la sua beneyta mare e els seus beneyts sancts, que ell 
do vida, pàg. 179. 

Axi ho mantendran ells e aquells qui dells exiran, si a Deus plau. Perque es mester, 
queus prengats guarda e cura, pàg. 179. 

 Per la crua resposta que vos li faes ne parti ell, de que es estat gran damnatge de la 
chrestiandat. Perque, pare sanct, per amor de Deus millorats nos la resposta, pàg. 185. 

E axi es veritat que aquesta es justa, per que als daqui auant no hi mudariem: e 
pensats vosen danar. Perque los missatgers se partiren del papa mal pagats, pàg. 186. 

Altres senyors de senyera, que argull e poder hi ha. Perque ara es mester que cascu 
dobla lo cor, que a bona fe gran honor pendrem tuyt, queus combatam ab tant bona 
gent, pàg. 187. 

E hach ho apres daço quel senyor rey hach feyt de les deu galees quin Corral Lança 
desbarata dels Sarrahins, axi com dauant hauets entes. Perque tot l’almirall o cap o 
major de gents darmes se deu esforçar, pàg. 189. 
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Axi los lleua hom lo cor, e puix als ops hom ho troba; perque sen son molts perduts, 
pàg. 189. 

E l’almirall respos, que feyt seria axi com ells ho manauen: e axis compli. Perque no 
men cal pus dir, pàg. 191. 

Axi bonament nol podien axi hauer per res a escut e ab llança. Perquel senyor infant 
en Iacme lendema feu arborar dos trabuchs que tragueren de les galees, pàg. 194. 

Dix entre si mateix, que aço no era joch, que aytals dos poders saparellassen de 
venir sobre sa terra, oltra la croada del papa que hauia dada contra ell; perque si 
mesclarien daltres, pàg. 198. 

E diu hom en Cathalunya: que lobra lloa lo mestre; perque en general pot hom 
conexer els feyts que han fets Cathalans e Aragonesos, pàg. 200. 

Los feyts que fets han e fan tots jorns ab lajuda e gracia de Deus. Perque en singular 
no cal parlar de negu, pàg. 200. 

Mas los feyts se faeren en tal manera, que Nestatxe ab tota sa gent sen torna sa e 
saul en Nauarra, perque lo senyor rey fo molt despagat, pàg. 200. 

La volentat de Deus era e es ab lo senyor rey d’Aragó e ab los seus. Perque lo rey 
Carles e lo princep era nient contra aquell, pàg. 206. 

Quines penitencies lin va donar, ne quines venjances ne pren; perque vosaltres sots 
aquells qui en aço hauets pres mes de damnatge, pàg. 211. 

Que per nos sia feyta venjança de la mort e del damnatge quel rey Carles nos ha 
donat, perque, senyor, dich yo per mi, quel princep prenga aquella mort, pàg. 211. 

Que Deus no vol la mort del peccador, mas ques conuerta; perque el no volch la 
mort del princep, pàg. 212. 

Aquell pas nols era vedat e defensat per chrestians. Perque es mester a tot hom, que 
capita sia de Gerba que haja quatre ulls, pàg. 216. 

Apres tant gran prosperitat que ell hauia hauda se vaes ab tant desplaer a la sua fi. 
Perque cascuns se deuen esforçar, ques guarden de la yra de Deus, pàg. . 

Sera ajustat per lo passatge doltra mar e conuertis contra lo rey d’Aragó: perque 
porets entendre lo fruyt que fara, pàg. 218. 

E axi tota hora hi ve abat daquella terra; perque los senyors Despanya farien gran 
sauiesa, que en llur terra no sofferissen que hagues prelat, si llur natural no era, pàg. 
224. 

Aquests altres monjes som naturals de vostra terra e naturals vostres; perque senyor 
a nos dolria molt, que vos vosen tornassets ab tant gran desonor:, pàg. 224. 

Aquest lloch, senyor, ha nom lo coll de la Maçana; perque si vos ne demanats al 
compte de Foix qui es usat en esta terra, e an Ramon Roger, trobarets que axi es, pàg. . 

Foren ne molt despagats; mas lo temps era tal, que als no si poch fer. Perque 
tostemps, qualque sia rey d’Aragó, es molt tengut de fer be, pàg. 224. 

Aquesta es preparament de nostres affers e de nostres fills, e no per res que a ells 
toch. Perque a Deus e al mon nos en tenim per tenguts de restitucio, pàg. 234. 

No conexem que Castallo se pogues tenir contra lo poder del rey de França. Perque 
man en consent eus dich, que vos donets llicencia als prohomens, pàg. 235. 
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Ans abatra lorgull e la maluestat daquella mala gent; perque a Deus, senyor, nos 
comanats, e lexats nos anar, que dema hich puixcam partir, pàg. 239. 

E com sen foren partits, nul hom no sabia, perque anauen, saluant lo senyor rey e en 
Ramon Marquet e en Berenguer Mallol e el canceller e lescriua qui feu les cartes, pàg. 
241. 

Es cap o major duna vila o dun castell, a sa volentat pot fer de nuyt e de jorn. 
Perque aquests dos nabots seus e aquests dos parents seus qui eren venguts ab en 
Ramon Marquet tot segretament podien fer llurs affers, pàg. 242. 

Puix les galees meten los rems en franell; perque tostemps, qualque sia almirall o 
capita de galees de Cathalans, fara que saiu, pàg. 244. 

E axis segui daqui auant. Perque l’almirall en Roger de Luria saura ab mes a 
combatre ensemps, pàg. 247. 

 Per aço lo senyor rey se cuyda perdre. Perque negu caualler no deuria anar en feyt 
darmes, pàg. 251. 

Hauia perduts XII homens de cauall, e aquell G. Scriua qui mori per la espasa, qui li 
feu enueja. Perque cascu se deu guardar, que mentre es en la batalla, que no li vaja lo 
cor mas en hauer victoria, pàg. 253. 

Son dels millors cauallers del mon: perque vos lo deuets amar charament, pàg. 259. 

Axi mateix na ell semblant raho; perque ell ha manat alcuns prohomens de la ciutat, 
que facen semblant, pàg. 266. 

Com de la nostra persona, e de sos fills, axi com dels nostres. Perque hauem mester 
e nos e ell, pàg. 266. 

Que ço que ve es gent mortal que nul temps vaeren un hom fello; perque firam de ple 
en ple, pàg. 280. 

Que fembra neguna fos ahontada ne despullada ne tocada en sa persona. Perque 
Deus lin rete bon merit, que lin dona victories e li feu fer bona fi, pàg. 281. 

Pendre lo feyt axi com la persona del senyor rey nostre pare; perque ades vull que 
allegan dos cauallers qui vajen al rey, pàg. 285. 

Ades mostrats la valor e la gran bontat qui en vos es. Perque yo, senyor frare, me 
profir a fer e a dir en aquests affers e en tots altres que vos me manets a fer la vostra 
volentat, quen res per negu temps nom trobarets en falla, pàg. 286. 

Que de be en millor nanam tostemps, perque deuem anar tots alegres e pagats, pàg. 
286. 

 Per fer rey a don Alfonso son nabot qui esser ho deuia. Perque, si ell era aquell que 
fill de rey deu esser, que pensas dexir a batalla a ell, pàg. 289. 

E plach a Deus, que dona victoria a l’almirall , axi quels Francesos e els homens del 
pays foren tots morts e presos; perque la Morea daquell temps auant fo molt 
despoblada de bona gent, pàg. 291. 

Be sabia quell tractaria de pau e de bona amor, perque li consentiala a treua, pàg. 
302. 

Ell venjaria lo senyor rey son pare de la traycio que li hauia feyta, com feu saber en 
Barbaria, quel senyor rey hi anaua, perque perde lo cap en Bugron e sen perde 
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Contastina, pàg. 303. 

E axi lo bon hom anasen sa e dret. Perque cascu de vosaltres qui aquest miracle 
oyrets, qui axi fo manifest e pales, pàg. 306. 

Vol destroyr una nacio de gents, com lleugerament ho fa: perque cascuns se deuen 
guardar de la sua yra, pàg. 307. 

Que nostre senyor ver Deus es vera dretura e veritat, perque negu no sap ne pot 
entendre en los seus secrets; e lla hon hom se cuyda, pàg. 311. 

Deus fa venguen per mal, tornen en gran be: per que negu nos deu treballar de res 
que Deus faça, pàg. 311. 

Quel rey Carles ne pogues fer totes ses volentats: e axis compli, es feu; perque aço 
era cella cosa qui contrastaua mes la pau, que res qui el mon fos, pàg. 324. 

Que la fontana de gracia e de totes boneses era en ella. Perque Deus li trames la sua 
gracia, que hanch no fo marit ne muller de neguna condicio qui tant sanassen; perque 
li pot hom dir lo nom que les gents de Cathalunya e Darago e del regne de Valencia li 
dixeren, pàg. 365. 

Que qui fa mes, per Deus major merit par quen deja esperar, perque qui regne 
jaqueix en aquest mon per Deus, pàg. 328. 

Seria lo terç Fraderich que es estat emperador de Alamanya: perque per bon dret li 
podia hom dir Fraderich terç rey, pàg. 331. 

Ans lo dona per traydor, e feu li hom gitar lo cors als cans. Perque, senyors qui 
aquest libre oyrets, guardats vos, pàg. 336. 

E dich vos, que hagren bon consell: perque si aytal feyen los altres reys del mon, que 
ajudassen ad aquells que dells serien exits, pàg. 346. 

Hagren tot ço quen Berenguer Dentença hauia guanyat a la ciutat de Recrea. 
Perque es foyll tot senyor e tot altre hom quis fia en nul hom de comuna, pàg. 385. 

Ell vos vol donar les cartes queus aporta del senyor rey de Sicilia, eus vol dir de 
boca, perque hich est vengut, pàg. 409. 

Es dels bons cauallers del mon, e daquells qui mes amen veritat e justicia; perque yo 
consellaria, que nos de tot en tot lo reebessem per senyor, pàg. 410. 

Quen so aparellat ab tots aquells ab qui som vengut, queus faça fe e homenatge, 
perque sia hu de vostra companya, pàg. 417. 

E axi lexe lo be fornit e arreat. Perque liximpli es ver del Cathala, pàg. 419. 

Ens metem la corda per lo coyll, hauent vista nostra. Perque es gran perill anar ab 
fill de rey joue,  pàg. 420. 

E axi mateix son senyors, que nols gossa hom contrastar a res quells se vullen 
apoderar. Perque axi esdeuench de nos, que la nostra destructio haguem a consentir, 
pàg. 420. 

Si que aquest fo lo primer capitol quells los hagren a prometre e a jurar; e ateneren 
ho mal e lleig; perque Deus mes mal prou en tots los feyts, segons que auant entendrets, 
pàg. 422. 

Senyor, nostres germans son aci, que nos vaem, que vos volets destroyr a gran tort e 
a gran pecat, perque nos vos deym, que ab ells volem anar a murir:, pàg. 430. 
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E yo vull fer tot lo contrari, que vos mauets feyt caualler, perque yous do aci de 
present cincuenta milia sous de renda, pàg. 437. 

E axi veus, com lo areta en un dia e en una hora, perque fo lo pus honrrat do en una 
dia, pàg. 438. 

Li hauia trencades treues, com lo rey de Castella se desexi dell; perque de tot en tot 
sen bol venjar, pàg. 439. 

Que nos ne puscam hauer venjança; perque nos hauem possat en nostre cor, pàg. 
449. 

E daltra part que sabets sarrahinesch, perque podets menys de torsimanys fer 
vostres affers, pàg. 449. 

Moltes daltres bones rahons que ha en vos. Perque nos volem eus pregam 
charament, que vos hauets de ser capita de la illa, pàg. 449. 

Ha gran fam e minua de viandes, e en tota la sua encontrada, e en la terra ferma 
atretal; perque ab les viandes fare combatre los uns ab los altres. Si quel senyor rey 
entes, que yo deya be, perque ell me basta de totes coses mills que hanch senyor bastas 
vassayll, que hanch res nom falli, pàg. 450. 

No trobara qui li diga, que mal fa. Perque lo senyor rey la sua marce hach entes per 
micer Coral e per los altres ço que yo hauia feyt en Gerba, pàg. 458. 

Mas si donchs no son feyts qui toquen a senyor, perque yo nous parlare de res dels 
affers que a mi esdeuenguessen, pàg. 460. 

Infant, aquest feyt toca a vos e a mi sobre tots los homens del mon; perque yous dich, 
que per quatre rahons deuem voler, que la treua se faça, pàg. 465. 

Nos deuem amar axi com a germana, e honrrar; perque es mester, que per amor e 
per honor delles façam aquesta cosa, pàg. 466. 

Son fill es nostre nabot e de vos, que es cunyat. Perque parnos, que no deuem voler, 
quell sia mort o pres aci, pàg. 466. 

Que hanch rey tolgues regne a altre rey, si les gents sues mateixes no li tolien: 
perque debades se trabaylla lo rey Robert, e si fara tostemps. Perque li seria tengut 
major seny si en sa vida acostaua en bona amor son fill, pàg. 467. 

E puys partiren totes les baronies e castells e llochs que donaren a llurs cauallers, 
axi que tots los eretaren a la Morea, e molts daltres que ni vengren de França. Perque 
daquests senyors son auallats los princeps de la Morea, pàg. 468. 

Si donchs de cauallers de França no auayllauen; perque hom deya, que la pus gentil 
caualleria del mon era de la Morea, pàg. 468. 

E daço me feu sagrament e homenatge: e axi ho feu. Perque de aquell dia auant 
linfant en Iacme, fill del senyor infant en Ferrando, fo en mon poder, pàg. 477. 

Naura lleuada sa conciencia, e hi haura retut son deut. Perque yo, com lo viatge fo 
publicat, fiu un sermo que embie per en Comi, pàg. 486. 

A la terça vos dich, que deu fer fundament / Al proposit que parla ses tot 
veyarament. / Perquen fundaray mon presich e breument / En aquest bo viatge quens es 
a tuyt plazent, pàg. 488. 
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Que per mar ne per terra nols pot res contrastar: / E sobre aquest partit yo poria 
alegrar. / Perque, senyor infant, si Iesu christ vos guar, / Tota la vostra gent tenets en 
alt encar, pàg. 489. 

Nous poguessen donar dany, çous prech queus guardets, / Que ab gent falsa mestre 
say que contrastarets, / Perque dayço es ops, senyor, queus adonets. / Que en les llurs 
paraules, ne en ells nous fiets, pàg. 489. 

En castell ne en vila, e no men callaray, / Car no saum bo ques fes, perque llur cor 
veray / No seria jamays, perque ne esclariray, pàg. 493. 

Mas Lisart son estrayt de vostra gent desay, / Perque farets marces, quels siats lum e 
ray, pàg. 493. 

E vench assatiar tant fort Caller, que sol un hom no gosaua exir; perque certament 
pogren veure, que si al comencament hi fos vengut, que Caller hauia hagut pus, abans 
que no hach Vila Desgleyes, pàg. 496. 

E axi lo poder era gran dins, perque lo senyor infant pensa, que per res no jaquis 
aplegar aquells qui eren venguts, pàg. 497. 

Com sen entrauen per la illa, o sils trobauen, non lleuauen hu a vida; perque tots 
muriren, pàg. 500. 

Que aquells de Caller se cuydaren, que aytant se jurcassen a guarnir e arrear, com 
ells. Perque sen trobaren enganats; quel senyor infant ab la caualleria los fo axi 
alencontra, pàg. 503. 

E daytals maluestats son apareyllals ells de fer, e tot hom de comuna; perque fa 
desplaer a Deus quils ha marce, pàg. 503. 

Hi hach de Cathalans purament mes de VI milia homens darmes. Perque daqui 
auant lo castell de Bonayre tots temps seria sobre lo castell de Caller, pàg. 506. 

Pot hom dir dell ço que seria forts cosa de negu altre, perque negun temps en si no 
hach renchor ne yra contra son prohisme, pàg. 508. 

Rey de Mallorques e compte de Roseyllo e de Conflent, e senyor de Muntpesller; 
perque de aqui auant, com dell parlarem, nomenar lem rey de Mallorques, pàg. 508. 

Eren de diuerses nacions e de diuerses volentats; perque la bataylla no li era sana, 
pàg. 512. 

Quin fruyt hajen feyt a be de chrestians. Perque, si a Deus plagues ne als regidors 
de la sancta fe catholica, molt hagra mes valgut, que fos despes, pàg. 512. 

A les coses presents e esdeuenidores. Perqueus promet, que si lo bon compte en G. 
Galceran fos viu, pàg. 514. 

Nostre senyor ver Deus qui es veritat e justicia jutja cascu segons lenteniment en que 
va. Perque la casa Darago e els dexendents daquella tostemps son anats auant e van e 
yran ab vera veritat, pàg. 515. 

Lo senyor infant tenia assatiada Vila Desgleyes; perque poden saber los Pisans, que 
sols la ciutat de Bonayre tendria tostemps assatiat lo castell de Caller, pàg. 516. 

Conexia tot ço quells volien fer, perque nos volia moure de la posta, pàg. 518. 

Ramon de Peralta en la nau no perde mas un caualler saluatge. Perque cascuns se 
deuen esforçar, que vajen ab lleyaltat,  pàg. 520. 
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Qual fiar se fa en ells; que neguna fe ne veritat en ells no trobaria; perque nostre 
senyor ver Deus veus com los va destruyr per llurs males obres, pàg. 521. 

Daltres mals tants qui si feyen, que no hi basta escriure. Perque veus nostre senyor 
ver Deus (beneyt sia ell), quina venjança na feyta en poca dora. Perque es foyll aquell 
qui no ha pahor, ni temor de Deus; perque nostre senyor soffer molt, pàg. 523. 

Gran conformacio de amor e de parentesch de la casa Darago e de Mallorques; 
perque tots llurs sotsmesos nan hauda e nan e nauran tostemps gran goig, pàg. 524. 

Que poguessen hauer secors de moltes parts, perque poguessen desasatiar lo castell 
de Caller, pàg. 525. 

Mentre vida haja, al seruey de Deus en la dita horda; perque daqui auant nons cal 
pus parlar dell, pàg. 529. 

Ell vench malautia tal e tant gran, que sofferi molt de trebayll; perque moltes de 
vegades, axi com a sant senyor, e bo e gracios e ple de la sancta fe catholica, confessa e 
conbrega, pàg. 532. 

 Per la bonesa e veritat que ha hauda veus quina gracia li ha Deus feyta. Perque 
cascu se deu esforçar, que faça be, que Deus lo veu, pàg. 532. 

Que pensaran de consumar la hu, e puys laltre. Perque es mester, que daquest pas se 
guarden, pàg. 533. 

 
Per què relatiu A.O.: 

Dels majors miracles e pus vahibles que may foren feyts fo aquest. per que cascun 
dels reys qui son estats en Arago e a Mallorques e en Sicilia, ne qui de aqui en auant 
seran dels dexendents, poden fer compte que son en aquell mateix, grau reys de gracia, 
pàg. 12. 

Lla era ell tota vegada: per que los feyts ne venien a millor fi, pàg. 28. 

Mas siets certs, que no plaut ne plaura james aquells qui son de dita llinea naturals 
de Muntpesller; per que per cert totes les terres dels dexendents del dit senyor rey 
deuen esser de cor e de volentat, que amen e honrren tots los homens de Muntpesller, 
pàg. 29. 

Ell no es agnyell ne es diable, ans es complidament home. per que per cert del dit 
senyor infant se pot dir aquest prouerbi, pàg. 30. 

Que per aquests cans girassem la cara, ço que hanch nul hom del senyor rey 
d’Aragó no feu. per que yo prech a tuyt, queus membre lo poder de Deus e de madona 
sancta Maria, pàg. 37. 

Lo senyor rey nostre pare feu fer grans dons al Mostanzar, rey de Tunis qui mort es; 
per que ells faran tot ço que nos los manarem e vos los ho direts de part nostra, pàg. 
55. 

No tany a mi queus ho diga, per que nous en diria res,  pàg. 58. 

Que de cinch regnes altres hagues tants delmes e premicies, com ha daquests tres 
regnes; per que la sancta sgleya de Roma o aquells qui la regixen deurien pensar lo 
creximent que han per la casa d’Aragó, pàg. 66. 

Fo molt despagat e fello per la gran amor que hauia a madona la regina muller sua 
e per sos fills que ell amaua molt. per que posa en son cor, que james no seria alegre 
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entro venjança nagues presa, pàg. 67. 

Membra li la conuinença e la fermetat qui era entre lo rey de França e ell; per que li 
paria que de la casa de França fos segur, a que negu dany no lin pogues venir daquella 
part, pàg. 69. 

Si que yo veig, que aço esta en vostra ma; per queus soplich eus prech, que vos 
daçom siats valedor, pàg. 73. 

Ara llexare ells estar, e parlare del senyor rey en Pere qui fo molt alegre e pagat de 
ço que hach endreçat, per que ell se tench per segur de Castella, pàg. 74. 

Eren la flor de tots los Sarrahins del mon: e no hi eren per als, sino per confondre 
los chrestians. per que si se asurmissen a la guayta, pensar podets, que a mal so los 
faeren despertar, pàg. 90. 

E son gents qui tantost, com vejen lo gran destret que hauran se faran chrestians la 
major part. per que, pare sanct, lo dit senyor rey vos requer de part de Deus, que 
aquests serueys tant solament li façats, pàg. 91. 

Ho hauia jurat e promes a Bugron, que a persona del mon nos descobris; per que 
pare sanct nous deu saber greu, pàg. 92. 

Mas be sabets, quen aço yo no poria durar: per que sia de gracia e de merce vostra, 
que la vostra gracia trametats sobre mi e sobre mas gents, e de consell e dajuda, pàg. 
98. 

Entenem que tot es axi veritat, com vos hauets dit, e axi es creença nostra, e den 
esser de tot fael chrestia; per quens tenim per absolts de tot ço que al rey d’Aragó 
cunyat nostre fossem tenguts, pàg. 137. 

Preensen molt, e deuen ho fer, si axi fos com ells se pensen: per que veus, sens que 
res no li costa, quants amichs sabe guanyar a si e als seus, pàg. 154. 

Que per res nons pensam puixca esser: per queus demanam axi mateix consell 
daquests affers, pàg. 169. 

E axi es veritat que aquesta es justa, per que als daqui auant no hi mudariem: e 
pensats vosen danar, pàg. 186. 

Dich vos, quell ha pus altament respost, que hanch princep fes; per queus dich, quen 
sia feyt ço que li placia, pàg. 194. 

Som estats correguts dos vegades per l’almirall del rey d’Aragó, hon hauem perdut 
frares e parents e mullers e fills e filles; per que, senyor, placiat quens absolues, que 
nos nos pugam sotsmetre a la llur senyoria, e axi viurem en pau, pàg. 216. 

E axi sesdeue de moltes gents, que mes acaba hom ab ells ab mal, que ab be. per que 
a cascu valria mes ques castigas de son mal vici, pàg. 217. 

E axi tots aquells seplicauen al poder de Deus, e los altres en res nol conexien; per 
que oyrets nostre senyor ver Deus, com hi obrara de son poder, pàg. 220. 

E axi com vench als ops, de tots sos amichs terrenals se troba desemparat; per quell, 
axi com a saui e esforçat senyor e el millor caualler del mon e el pus saui, lleua los ulls 
al cel e dix:, pàg. 220. 

Que tanta de congregacio de gents venguessen sobre ells, e encara ab vet e ab 
perdonança, que nos faessen a ells retuts; per que ells se tenien per enganats de llur 
arbitre, que no pensauen de hauer contrast ab tant enfortida gent, pàg. 235. 
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Son los pus subirans ballesters del mon. per que los almiralls e los capitans dels 
estols dels Cathalans deuen donar tota auinanteza, pàg. 244. 

E axi per mar e per terra ne veurets moltes daquestes verdugades; per queus dich 
que folla empressa hauem feyta nos e vos, pàg. 247. 

Som morts ans que la nuyt sia passada, ne tanta bona gent qui en colpa nostra es 
morta, es morra; per que nos vos donam la nostra gracia e la nostra benedictio, e 
pregam vos, que esta gent de Castallo que a nos seren retuts, pàg. 259. 

Cridaren: senyor, vergonya! firam! firam! e llauors encaras treballaua mas de 
capdellar; e com nos fom passats, e les gents vaeren les adzembles quils feyen en lull 
per la roba, nols ha pogut capdellar: per que feyts compte que daquells qui son 
romasos hu non escapara; e axi pensem danar, pàg. 262. 

E axi breument yo no trop, qui lin gosas dir de no, per que es mester que nos 
guardem nostre frare daquesta occasio, pàg. 266. 

Nos hauem ja feyt nostre testament e publicat: per que pensats vos en de tornar, e 
recullits vos a la bona hora, pàg. 269. 

Cascu feya major messio que un rey no fa, e tuyt eren richs assats; e la cort sua era 
rica e bona de thresor e de tot be; per que li poden dir a lo senyor rey en Iacme 
benauenturat, pàg. 275. 

Conquistariem tot lo mon, e metriem a baix tots los infels; per que prech Deus, que 
trameta pau entre la sancta sgleya e ells, pàg. 277. 

E los prohomens de Yuiça prometeren li, que ço que faria la ciutat de Mallorques 
farien ells: per que ell ana en Yuiça, e tantost los prohomens reeberenlo ab gran honor, 
e entra dins lo castell, pàg. 279. 

Senyor, be he entes lo que vos me hauets dit, per que graheich a Deus, com vos ha 
donat tal cor e tal volentat,  pàg. 286. 

Deus fa venguen per mal, tornen en gran be: per que negu nos deu treballar de res 
que Deus faça, pàg. 311. 

Lloem e agraciem Deus de tot ço quens dona. per que lla hon la major festa era a 
Barcelona, e major alegre e major deport, a Deus vench en plaer, pàg. 311. 

Tostemps li era estat obedient, axi com bo frare deuia esser a altre, per que lo hauia 
coral en son cor: e axi lexa lo gouernador e senyor en tot lo regne, pàg. 315. 

Ell entenia, que li hagra feyta senyorejar tota Castella: per que si dell no hauia 
ajuda, tenia son feyt perdut, pàg. 316. 

Axi mateix hauria lo rey Danglaterra a son plaer, sis volia, e encara tota la 
Llenguadoch: per que de tot en tot era mester, que la pau se tractas, pàg. 324. 

Que axi ho hach affer lo papa per conuinença a les paus quel senyor rey Darago feu 
ab ell. per que madona la regina parti de Sicilia ab deu galees, pàg. 332. 

E per aytant trobare un escuder quil me guardara, per que aytant men sobrara 
cascun any, pàg. 336. 

Si el castell no fos estat pres, ells nul temps nos foren retuts al senyor rey: per que 
Deus e lo rey de Castella e tot lo mon los ne tench per escusats, pàg. 337. 

E si be ses fadri ell mostrara, de qual casa es exit; per que creu, que a la fi, si per 
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pau nol hauem, james no haurem sino damnatge per ell, pàg. 341. 

Cabi en tots los affers seus, als majors que ell feu, e per mar e per terra; per que 
cascu men deuets mills creure, pàg. 346. 

Dix li: senyor, yo veig, que a vos no plau, que yo sia en vostre seruey, per queus 
coman a Deus, e yre a cercar altre senyor aqui placia lo meu seruey, pàg. 349. 

Axi la desconexença fo gran, com yol vengui contra; per que, pus axi es per la bontat 
llur e per la maluestat nostra, conue, que yo no parteixca de Sicilia, entro haja feyta 
pau, pàg. 355. 

E semblantment hauia poder del rey Carles, per que ell trames sos missatgers tost a 
Calathabellot, pàg. 355. 

No hauia volgut retre en les paus, entro fos pagat de ço que li era degut de son sou a 
ell e a sa companya, per que axi tost nos poch recullir,  pàg. 360. 

Veus, en quina dolor e en quin subjugament estauen a gran desonor de tota la 
chrestiandat. per que podets conexer, si hi era mester, que aquesta companya hi passas, 
pàg. 363. 

Comptar vos ho volia la cort, que vosaltres hauriets a passar gran desayre. per que 
a honor de Deus e a honor del imperi e per lamor que yous he yo de gracia especial vos 
do tot quant hauets despes aquest yuern, pàg. 368. 

Es vengut seruir vos per honor vostra e per amor de mi; per que es mester, que yo li 
faça plaer asenyalat, pàg. 377. 

CCCC anys hauia que no hauia haut cesar en limperi de Constantinoble, per que fo 
la honor molt major, pàg. 377. 

Ell era ple de tota lleyaltat, que lemperador e sos fills fossen aytals; per que era tot 
contrari, e prouar sa auant, com oyrets, pàg. 381. 

Quel senyor rey de Sicilia, per ço com aquest senyor no ha terra ne regne; per que 
tostemps sera ab nos, e nos ab ell, pàg. 410. 

Que hauiem tota la gent consumada, si que res no si cullia; per que conuenia per 
força, que desemparassen aquell pays, pàg. 412. 

E axi per la bona posada ardarensen de partir, e los altres hauien haut tot lo 
contrari, per ques lleuaren mati, pàg. 413. 

Perço seren lleuats del setge Dalgezira los Castellans, per quell ab ses gents perdes 
la persona, que la conquesta no sesguardaua a ell: e axi quel pregaua, que li plagues 
hauer treues ab ell, pàg. 424. 

Yom tench per pagat dell; per queus prech, pare senyor, quell haja per muller la 
germana de la princesa ab la baronia de Matagrifo, pàg. 470. 

Que entre ells haja departimens, feyts compte, que ab la hu confondria hom laltre. 
per que es mester, quel senyor rey Namfos Darago que li vaja lo cor en aço, pàg. 533. 

 
Perquè relatiu A.N.: 

E daqui auant parlare de la materia perque aquest libre se fa, ço es asaber de la 
honor e de la gracia que Deus ha feyta e fa al casal d’Aragó, pàg. 45. 

Senyor, dix en Corral Llança, digats donchs lo tractament aquest perque lauets 
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mogut, ne perque ho volets fer ne complir, perço que tuyt sapia la raho complidament?, 
pàg. 55. 

E posa hi moltes bones rahons, perque feya a fer, pàg. 169. 

E en partida la cosa per que jom so mogut a fer aquest libre es per les grans 
marauelles qui per ell se son esdeuengudes, pàg. 346. 

 
Ço perquè relatiu: 

E lendema ell trames a dir al papa, que ajustas son collegi, quell los volia dir ço 
perque era vengut,  pàg. 61. 

Que bon missatge honrra son senyor o sa comunitat, e porta ço per que va a bona fi, 
pàg. 274. 

Ells se pensaren, que hauien acabat ço perque eran venguts, pàg. 423. 

 
Perquè causal: 

E aquest sagrament feu lo dit senyor rey, perço com lo dit rey sarrahi hi hauia gitats 
en la host ab trabuchs catius chrestians perque plach a nostre senyor Jesu Christ, que 
ell los ne venjas, pàg. 15. 

Nos pot comptar per acabat, solament perque·s diga, pàg. 118. 

Per què causal: 
 Per que axi com ells venen acordats de hauer victoria o morir, queus metats el cor 

axi mateix, pàg. 37. 

Hauia tenir obrador de ballesteria; e negunes altres gents aço no han, quels 
Cathalans ho aprenen ab la mamella, e les altres gents del mon nou fan; per que los 
Cathalans son los pus subirans ballesters del mon, pàg. 244. 

Mas que faessen obrar; per que no es mester, que los ballesters aytals voguen 
tersols, que si ho fan perden la gracia de la ballesta, pàg. 244. 

Li hauien manat los marmessors del senyor rey son pare, e aytant mes, que ab les 
pus belles vestidures que hach ell exi en terra, e aço feu sauiament: per que diu 
lexempli del prohom: tramit saui, e no li digues, que faça; per que tot senyor, ciutat o 
vila deu molt metre sa punya, pàg. 274. 

E axi aquells qui aço pensen fan foyll pensament, per que son molts cauallers e 
altres bons homens estats morts e consumats, pàg. 336. 

E axi aço es cosa quins deu a tuyt membrar. per que tot clar li respongam, que nos 
per res nol recebriem per part del rey Fraderich, pàg. 410. 

 
Per què final: 

E yo he ordonat ab en Gras qui es lo millor hom de Cadaques, per que dos nabots 
que ha que son nodrits ab mi, que totes nuyts me sien a la punta del port Ligat:, pàg. 
239. 

Quels homens de Roses los trametrien barques, e quels farien tornar; per que a la 
nuyt ab loratge mes se en mar aytant com loratge lo porta, pàg. 246. 

E axi lendema feu los donar paga de quatre mesos, per que tot hom lendema 
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saparellas be dostejar, pàg. 368. 

Mal grat de tots quants eren ell dix, que volia anar a fer una ferida, per que pogues 
donar refresch a la companya, e de viandes e de diners, pàg. 382. 

Mester tes, que prengues via per que aquest senyor no hi romanga, pàg. 409. 
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Regiment de preservació a epidèmia o pestilència e mortaldats  
Epistola de Maestre Jacme d’Agramont als honrats e discrets seynnors 

pahers e conseyll de la civtat de Lleyda, Jaume d’Agramunt, Enrich 
Arderiu i Joseph M. Roca, Estampa de Josep A. Pagès, Lleyda, 1910. 

 

per a            7 per+S.N.+a+inf. 1   
per+inf. causal 3 per+inf. final 2 per+inf. de dest. 10  
per tal com 2 per ço com           0 per ço car 4 per tal car 0
per ço 1 per raó de 0 per qui 0 ço perque relatiu 0
per què relatiu A. nom 7 per què relatiu A. orac. 58 per què interrog. dir. 1 per què interrog. indir. 5
per què causal 6 per què final 0 per + rel.comp. 13  
per tal que 2 per ço que           2 per tant  
per tostemps 0 per null temps 1 Si per aventura 7 per amb altres valors 151

 
per a 

Dich encara que beure·l such d’una erba que és apellada capud monachi és de gran 
profit e de gran efficàcia per a contrastar a tota matèria verinosa que no vingue ni 
s’acost al cor, Article V, Partida 2ª, terç capítol 

E car après lo mengar naturalment se segueix lo dormir, dich que per a dormir deu / 
ésser elegida cambra segons les condicions damont dites en lo regiment de l’àer. 
Article V, Partida 2ª , Cap. IV 

E car porga no·s deu pendre sens que primerament no sie estat près exarop, vuyll fer 
menció primerament de l’exarop, lo qual pot ésser aytal per a grans seynnors: Article 
V, Partida 2ª, Cap. V  

E per a la gent comuna baste l’engüent que’s segueix: Article V, Partida 2ª, Cap. V 

Per als deliquats ho unc[iam] .I. per als altres, Article V, Partida 2ª, Cap. V: 

Mas per als delicats pot ésser feyt aytal exarop, Article V, Partida 2ª, Cap. VII  
 

per+S.N.+a+inf. 
Si ho fa desige la sua mort mesexa ho d’alcun seu amich, per lo qual a reembre, si 

no és fiyll d’avarícia e de tenacitat, volrie aver donat tot lo tresor del món, Article II 
Partida 2ª, Cap. III 

Destinació amb a 

Altra rahó hi pot aver, sutzea de ciutat, per què a esquivar pestilència en alcuna 
ciutat se deu fort esquivar que budells ni ventres de bèsties ni bèsties mortes / no sien 
gitats prop de la ciutat, Article II Partida 2ª, Cap. I 

Per què a provar si són morts ho vius pren hom .I. floch de lana fort prima e fort 
sobtil e pose-la’ls hom prop los forats del nas, Article IV, Cap. I 

Obligació amb a 
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Ha axí meseix a alterar e fer mudament en lo noste cors deffora, Article IV, Cap. I 

Ha loch la rahó damont dita per necessitat ha a venir enemiztats e rancors e guerres 
entre aquells, Article V, Partida 2ª, Cap. VI 

Posada causa e rahó sufficient per necessitat s’a a seguir la obra, Article V, Partida 
2ª, Cap. VI 
Si per aventura 

Encara hi pot aver altra rahó, en especial si per aventura lo carrer és prop plaça 
hon se ven ortaliça, especialment cols, car olor de fuylles de cols prodrides ha 
proprietat de corrompre l’àer, Article II, Partida 2ª, Cap. III 

E si per aventura l’àer és excel·lentment fret, ha axí meseix a alterar e fer mudament 
en lo noste cors deffora, Article IV, Cap. I 

E si per aventura lo cor ha degun moviment, veu hom moure l’aygua, Article IV, 
Cap. I 

E si per aventura no·s mou, liurar pots lo pacient als capelans, Article IV, Cap. I 

per + infinitiu causal 
Aquells qui han les porositats del cors amples ho artifficialment axí com per molt 

usar baynns ho naturalment axí com aquells qui leugerament senten calor ho fredor, 
Article II, Partida 2ª, Cap. I 

Esdevé’s moltes vegades que en temps de gran calor alcú pren greu malaltia de 
fredor per sobreusar coses fredes, Article V, Partida 1ª: Cap. II 

E en temps de gran fredor alcú pren greu malaltia de calor per sobreusar coses 
caldes, Article V, Partida 1ª: Cap. II 
per + infinitiu final 

Dich encara que feyta cauterització damont dita, serie molt proffitosa cosa aplicar 
ventosa per tirar la matèria verinosa a enfora, Article V, Partida 2ª, Cap. IV 

Hon és a saber que alcuns prenen coses per ociure los cuchs e can són morts 
romanen en lo cors e podrixen-se es convertexen en verí, Article V, Partida 2ª, Cap. VII 

per + infinitiu destinació 
Volén de ma pocha sciència fer e procurar alcun profit e esquivar tot dampnatge a la 

ciutat damont dita e als singulars d’aquella, [per] preservar cascú e cascuna d’ésser 
malaut, Pròleg 

Mas adins fa alteració, car sens tot migà ve al cor per reffredar-lo e per mitigar la 
sua gran calor, Article IV, Cap. II: 

Mas si la putrefacció de l’àer és venguda de la terra ho de la aygua, en aytal cas deu 
hom elegir per estar e per viure los lochs alts e les montaynnes, Article V, Partida 2ª, 
Cap. I 

Mas si la putrefacció és venguda per influència d’alcuna conjuncció ho 
esguardament de planetes, en aytal cas deu hom elegir per estar e per viure los lochs 
baixs e les cambres soterrànies, Article V, Partida 2ª, Cap. I 

Alcuns plomen lo ses a. I. gall ho a una gallina e posen-lo sobre la busaynna per 
tirar la matèria verinosa, Article V, Partida 2ª, Cap. III: 
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Ffeyta la damont dita evacuació a poch de temps pot hom fer sagnia de la vena que 
es dita mediana ho de tot lo cors per eventar la sanch de quantitat de .III. a. IIII. onzes. 
Article V, Partida 2ª, Cap. V 

perquè causal 
Ço és a dir, proprietat de triaga contra tot verí e contra tota bèstia verinosa, per que 

és cosa certa que en alcunes iylles de Ybèrnia no pot viure neguna bèstia verinosa ni·ls 
hòmens aquí habitants no poden morir per verí ni per tóxech, [Introducció] Cap. I, 

E·ls infants moren per pigota ho per sarampió e alcuns moren per cuchs; altres 
perden la memòria, perquè recite Galiè que ell veé una pestilència en una regió en la 
qual los malauts perdien la memòria axí que·ls propis noms no·ls membraven, Article I, 
Cap. I 

Mas no és ma entenció a dir que l’àer en yvern sie calt de semblant calor com en 
estiu, ni en estiu sie fret de semblant fredor com és en yvern, ans entench que sie cosa 
inpossible per córs de natura, per que pròpriament parlan diria que l’àer en aytal 
yvern age fredor fort remissa e fort flaca, e l’estiu axí meseix calor fort remissa e fort 
flaca, Article II Partida 1ª, Cap. I 

La .I. que tol la digestió tiran la calor natural als membres deffora; l’altre, que 
afflaqueix la vista, perquè a qui plau estar ab la cara girada vers lo foch, deu tenir 
alguna cosa davant los huylls, Article V, Partida 1ª: Cap. II 

Mas Aristòtil en lo setèn libre qui és dit De probleumatibus )fa una qüestió aytal: 
perquè axí com lo malalt fa alteració en lo sans mudan-lo de sanitat a malaltia, Article 
II Partida 2ª, Cap. I 

Degú gos assajar de passar sobre aquell quayrat meseix. Per qué apar 
maniffestament que tota aquesta diversitat ve de part de la ymaginació, Article V, 
Partida 2ª, Cap. VI 

per què A.O. 
Experiència mostre quascun jorn que can foch se pren en alcun alberch, que tots los 

vehins n’an temor, e·ls qui pus prop li són major deven haver pahor. Per què, com aja 
ohit dir a persones dignes de fe que epidímia ho pestilència e mortaldats de gents 
regnen, Pròleg 

Mas lo regiment de curació és apropriat al metge en lo qual cascú sens de la art de 
medicina porie leugerament errar. Per què a esquivar aquest periyll, del regiment 
damontdit no he volgut fer menció, Pròleg 

Encara és provada cosa e certa que·ls còssors qui estan a l’àer e no són soterrats 
que per nuylls temps se podrixen ni·s corrompen, per què apar manifestament que en 
aytal regió l’àer ha maraveyllosa tirya calitat, ço és a dir, proprietat de triaga, 
Introducció, Cap. I, 

E que a diversitat de complecxió s’enseguesque diversitat de proprietat, podem-ho 
provar car veem que hòmens de diverses complexions han diverses condicions e 
diverses proprietats e maneres. Per què los uns s’alegren d’ohir cants e esturments axí 
com aquells qui han lur complexió ben proporcionada, Introducció, Cap. II 

A-n’i d’altres a qui és gran pena ohir e escoltar aquells, axí com aquells / qui han 
lur complecxió corrompuda e disproporcionada, per què veem que·ls qui són malauts a 
qui, en sanitat, ere gran plaser ohir melodies de cants e d’esturments, desplau e 
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agreuge molt ohir aquells, Introducció, Cap. II 

La sua putrefacció a vegades se termene a engenrament d’alguna cosa que ha vida, 
per què veem en estiu a les vegades caure de l’àer, ab la pluga, granotes e calàpets e 
altres coses que han vida, Introducció, Cap. II 

De malencolia podrida no se’n poden engenrar per gran enemiztat e orribilitat que 
han ab la nostra natura, per què no poden reebre negun spirit de vida. Introducció, 
Cap. II. 

E dich bé de la qual ací parlam car pestilència quant a peixs se pot fer per 
mudament de la aygua en ses qualitats ho en sa substància; per què veem moltes de 
vegades mortaldat de peixs, e gens per açò no és mortaldat d’òmens, Article I, Cap. I 

És ho ha regnat que porte ab sí gran infecció en tant que és axí com a verí a tots 
cells que·n mengen. Per què en los lochs que són prop de mar hon les gents han a viure 
de blat portat de luynn, Article I, Cap. I 

Dich, encara, «e morts sobtanes», car huy hauràs vist algun ton amich sans e alegre 
e demà ohiràs dir que és mort, per què en aytal temps deu tot feel crestià estar 
apareyllat de retre bon comte e leal a son seynnor can a ell plaurà d’apellar-lo, Article 
I, Cap. II 

Alcuns moren per cuchs; altres perden la memòria, perquè recite Galiè  que ell veé 
una pestilència en una regió en la qual los malauts perdien la memòria axí que·ls 
propis noms no·ls membraven, Article I, Cap. II 

De la qual cosa ha vem exemple en la veylla litx (Exodi, Xº capitulo), de farahó lo 
qual maltractave lo poble d’Israel, per què Déus entre les altres plagues e malediccions 
que li tramès, sí fo vent cremant e / langosts, Article II Partida 1ª, Cap. I 

E can en l’ivern, s’ajusten molles planetes caldes ab lo sol, la sua vertut d’escalfar 
s’esforce per què, estan aytals conjunccions, és l’àer en estiu fret e en yvern calt, 
Article II Partida 1ª, Cap. I 

David féu cormar tot lo seu poble e trobà que d’Israel avie .DCCC. mília hòmens 
d’armes e de Judà .L. mília, de la qual cosa ell se glorià, per què Déus li tramès 
pestilència e li matà del seu poble, Article II Partida 1ª, Cap. II 

Car certa cosa és que Júpiter ha contràries qualitats a Saturn, per què deurie 
corregir la sua malícia, Article II Partida 1ª, Cap. II 

Deurie corregir la sua malícia; per què, / sostenin Albert cové a dir que aquesta 
influència vingué per proprietat amagada, Article II Partida 1ª, Cap. II 

A vegades per bataylla ho en gran setge moren gran multitut de gents e de cavalls, 
los quals no·s sotarren, per què·s segueix de la putrefacció dels cosses morts gran 
infecció e corrompiment en l’àer, Article II Partida 1ª, Cap. II 

E en la primera porte d’altra regió àer pur e net. Per què recite Galiè que per los 
cosses morts en Ethiopia vench pestilència e mortaldat en Grécia, Article II Partida 1ª, 
Cap. I 

Per los cosses morts en Ethiopia vench pestilència e mortaldat en Grécia. Per què en 
temps que ha pestilència en Cicília ho en Cerdeynna, lo vent de migjorn és molt 
periyllós a Cathaluynna, Article II Partida 1ª, Cap. II 

E la calor que és dins la terra és major l’ivern que l’estiu per què les fonts naturals 
són caldes d’ivern e molt fredes d’estiu, Article II Partida 1ª, Cap. II 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/jlv/12361635310142617543213/not0003.htm#N_138_


 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

531

Car la broma comunament no s’i fa sinó en yvern e en yvern l’àer és fret, per què 
aytal broma no fa putrefacció en l’àer, car a putrefacció se requiren dues coses, ço és a 
saber, calor e humiditat, Article II Partida 1ª, Cap. II 

Car los spirits del nostre cors són clars e luminosos e resplandents, per què la ànima 
que és fundada e assetjada en los spirits s’alegre en lum e clardat, Article II Partida 1ª, 
Cap. II 

Ciutat ho loch offegat e aytal és la Seu d’Urgell, car aytal loch no·s pot bé eventar e 
eventament és una cosa que tol a l’àer putrefacció, per què los vulgars posen los draps 
a eventar e a orejar per ço que no·s podrisquen ni·s tiynnen, Article II Partida 1ª, Cap. 
II 

Han proprietat special de corrompre l’àer e semblant proprietat ha la figuera, per 
què los vulgars dien, e és veritat, que dormir a ombra de noguer ho de figuera és cosa 
greu e dampnosa, Article II Partida 2ª, Cap. I 

Altra rahó hi pot aver, sutzea de ciutat, per què a esquivar pestilència en alcuna 
ciutat se deu fort esquivar que budells ni ventres de bèsties ni bèsties mortes / no sien 
gitats prop de la ciutat, Article II Partida 2ª, Cap. I 

Malaltia és mudament e sanitat és reposament. Per què aquesta, ço és a saber, 
sanitat, no mou, e l’altra, ço és a saber, malaltia, mou, Article II Partida 2ª, Cap. I 

E ja sie ço que la resposta sie verdadera emperò no serie clara d’entendre a tuyt, per 
què dich que sanitat és temprament e malaltia és destemprament, Article II Partida 2ª, 
Cap. I 

Car obra e impressió tots temps se fa en matèria dispòsita, per què diu hom 
vulgarment que mal acostar fa lo foch a la estopa, Article II Partida 2ª, Cap. I 

Ja és estat trobat que per aquesta rahó morien tots quants estaven en .I. alberch. Per 
què do regla general que tot hom se deu guardar de beure vi engessat, car ha a cremar 
la sanch e·l fetge e secar los pits e fa venir dissinteria¸ Article II Partida 2ª, Cap. III 

Morie lo malalt e morien los servidors de semblant malaltia, hoc encara lo metge e·l 
confessor. Per què·s guart tot metge que no age desig de temps de pestilència per 
cupiditat de peccúnia¸ Article II Partida 2ª, Cap. III 

Són clars e maniffests a tots aquells qui saben posar differència entre calt e fret, per 
què entench a dir solament los seynnals de la pestilència que és mudament e corrupció 
de l’àer en sa substància, Article III, Cap. 

No contrast que Déus tot poderós per la malvestat de les gents d’aquella no pogués 
aver tramès foch del cel [...] axí com dissipà aquelles dues ciutats per peccat contra 
natura de carnalitat, [...]  per què tot feel crestià deu pendre castigament e correcció 
del cas damont dit, Article III, Cap. I 

Engenren pestilència en l’àer ho en les gents poden ésser dites seynnal, sien-se 
constel·lacions ho vents ho altres coses. Per què can veem que alcuna mala conjuncció 
se fa de planetes qui són enemigues a la nostra vida conexem que el temps esdevenidor 
seran malalties e mortaldats, Article III, Cap. I 

Axí com àntrachs ho mala busaynna, pigota e cuchs e altres malvades malalties. Per 
què can hom veu en les gents engendrar e multiplicar aytals febres e aytals malalties, 
pot hom leugerament conèxer que en l’àer ha putreffacció, Article III, Cap. II 

És a saber que l’àer pestilencial en ses qualitats per sobre calor, creme erbes e blats 
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e arbres, seque la terra e tol lo nodriment a totes les plantes per què·s sequen e moren, 
Article IV, Cap. I 

E si és pestilencial per sobre fredor, axí meseix los tol la vida, per què veem que 
alcuns arbres axí com torongers no poden viure en terra molt freda, Article IV, Cap. I 

Deffora car, si és molt calt, obre les porositats del nostre cors e fa resolució de la 
calor natural e dels spirits, per què afflaqueix les vertuts e fa assedar, Article IV, Cap. I 

Done destalent e fa resolució de la sanch soptil e fa engroguir lo cuyr, per què en les 
terres molt caldes, les gents són negres e lur negrea tire a citrinitat, Article IV, Cap. I 

Mas adins fa alteració, car sens tot migà ve al cor per reffredar-lo e per mitigar la 
sua gran calor. Per què aytal àer escalfa fortment lo cor e·ls espirits e la sanch arterial, 
Article IV, Cap. I 

Multiplican aquella e fortiffican e aguan les sues qualitats que són calor e sequetat. 
Per què aytal àer pot ésser rahó de tota malaltia que s’engendre ho·s fa de còlera, 
Article IV, Cap. I 

Axí que no·s coneix a penes de la persona si és morta ho viva ni en pols ni en 
alendar. Per què a provar si són morts ho vius pren hom .I. floch de lana fort prima e 
fort sobtil e pose-la’ls hom prop los forats del nas, Article IV, Cap. I 

Car çert so que molts hòmens e moltes dones a qui esdevé aquesta malautia se 
cuyden los vulgàs que sien morts e molts ne sotarren qui són vius. Per què conseyllaria 
que aytals a qui ve aytal accident soptosament ffossen guardats e esprovats per bons 
metges, Article IV, Cap. I 

Encara més, aquest àer corromput e podrit, alendan e respiran entre sens tot migà al 
cor. Per què podrix e corromp la sanch arterial que·s fa e s’engendre dins les çelles del 
cor, Article IV, Cap. II 

E a vegades la putrefacció en especial se fa en la fleuma, per què s’engendren cuchs 
de diversses maneres, Article IV, Cap. II: 

Esdevé’s a vegades que en lo temps damont dit soptament sobrevé alcun vent fret e 
penetrant, per què en aytal cas deu-se hom guardar d’estar en loch hon aytal vent fret 
buff, Article V, Partida 1ª: Cap. I 

Portar jubet prim de li ho de seda folçit de cotó, car aytal vestedura ha a fer totes les 
coses damont dites, ço és a saber, que guarde d’inflamar la sanch e guarde axí meseix 
de pendre fret soptament. Per què los lombarts qui són maestres de viure en lo món 
nuylls temps van meynns d’aytal vestedura, Article V, Partida 1ª: Cap. I 

Com sie podrit e enverinat, corromp lo cos e la sua sanch e·ls espirits, per què fa les 
inpressions damont dites en lo quart article, Article V, Partida 2ª, Cap. II 

Dien alcuns aprovats actors de medicina que qui n’use quascun matí a quantitat 
d’una fava, degun tóxech ni degun verí no li pot tenir dan. Per què lo Rey de Pont [...] 
com n’agués usat quascun matí per .I. an en la quantitat damont dita e fos assetjat en 
una ciutat de son regne, Article V, Partida 2ª, Cap. III 

Volén més si ociure que venir viu en mans de sos enemichs, no·s poch ociure ab 
negun verí, per què, veén açò, ocís-se ab, Article V, Partida 2ª, Cap. III 

És de gran profit e de gran efficàcia per a contrastar a tota matèria verinosa que no 
vingue ni s’acost al cor, per què és sobiran remey beure del such damont dit contra 
àntrach ho mala busaynna, Article V, Partida 2ª, Cap. III 
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Donchs maniffesta cosa és que haver ymaginació de morir en aytal temps e aver-ne 
pahor és cosa molt dampnosa e de gran periyll. Per què degú no·s deu esperdre ni 
desesperar, Article V, Partida 2ª, Cap. VI 

Car aytal pahor fa gran dampnatge e no fa degun proffit. Per què conseyll que en 
aytal temps per degun mort no sie sonat seynn, Article V, Partida 2ª, Cap. VI 

Aquelles deven ésser toltes e remogudes e cessarà la pestilència que s’espere a venir 
per occasió d’aquelles. Per què pot hom recórrer al segon article principal e deu hom 
pensar e guardar quals coses fan e engenren pestilència, Article V, Partida 2ª, Cap. VI 

No s’engenren cuchs ni lombrichs en los lochs damontdits, car cuchs generalment 
s’engenren de fleuma. Per què tolre aquella és tolre l’engenrament d’ells, Article V, 
Partida 2ª, Cap. VII 

Can són morts romanen en lo cors e podrixen-se es convertexen en verí dels quals se 
segueix molt gran dampnatge. Per què és bona cautela mesclar ab les coses que·ls 
hocien alguna cosa laxativa, Article V, Partida 2ª, Cap. VII 

E aquesta manera elexa tench Salamó en .I. seu libre qui és apellat Parabole 
Salamonis. Per què aquell qui aurà enteniment clar e sobtil, tot ço que dit avem de 
pestilència naturalment entesa porà clarament e verdadera applicar a la pestilència 
moral, Article VI:, Cap. I 

Ira, rancor e guerra és causa e rahó sufficient de morts, per què en aytal pestilència 
morts de necessitat s’enseguexen, Article VI:, Cap. I 

Los uns cuyden aver dret sobre los béns dels altres, per què fan son poder d’ocupar 
aquells, Article VI:, Cap. I 

per què A.N. 
Altra rahó per què l’estiu és de calor rabiosa e l’ivern és de fredor mortal és 

aquesta, Article II Partida 1ª, Cap. I 

Altra rahó per què pot venir la pestilència de qui parlam en aquest capítol és 
conjuncció de planetes ho esguardament d’aquelles, Article II Partida 1ª, Cap. II 

Ni la proprietat per què aymant tire ferre no ha nom propri, Article II Partida 1ª, 
Cap. II 

Mas, emperò, les esteles són de substancia pus compacta e·l cel de substància molt 
rara e molt soptil per què la .I. pot termenar la nostra vista e l’altre, no, Article II 
Partida 1ª, Cap. II 

Altra rahó per què pot venir aquesta mesexa pestilència és de part de la aygua, 
Article II Partida 1ª, Cap. II 

Altra rahó per què ve pestilència particular asseynnaladament en una ciutat és per 
ço car està en loch pregon e ha montaynnes altes a totes parts, Article II Partida 2ª, 
Cap. I 

La rahó per què pestilència particular ve solament a .I. alberch pot ésser sutzea 
d’alberch, Article II Partida 2ª, Cap. I 

per què interrogatiu directe 
Axí com lo malalt fa alteració en lo sans mudan-lo de sanitat a malaltia, per què lo 

sans no fa alteració en lo malalt mudan-lo de malaltia en sanitat?, Article II Partida 2ª, 
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Cap. I 

per què interrogatiu indirecte 
E si hom me demane per què en Leyda s’engenre la broma en yvern, dich que per 

aquesta rahó, car tots los lochs entorn de Leyda a totes parts són en gran humiditat, 
Article II Partida 1ª, Cap. II 

E si hom encara me demane si·ls spirits del nostre cors són luminosos e 
resplandents, per què no·ls pot veure uyll corporal, dich que a açò contraste lur raritat 
e subtilitat de substància, Article II Partida 1ª, Cap. II 

E si hom me demane per què Leyda és ciutat diffamada de moltes malauties, 
specialment en temps d’estiu, Article II Partida 2ª, Cap. I 

E si hom me demane per què les inflamacions damont dites fan lur moviment devers 
la terra, Article III, Cap. II: 

E si hom me demane per què alcunes de les inflamacions dessús dites són de gran 
quantitat e altres de pocha, dich que açò·s fa segons la multitut de les exelacions, 
Article III, Cap. II: 
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Chronica o comentaris del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme Primer 
Rey d’Aragó, de Mallorques e de Valencia compte de Barcelona e de 

Montpesler, dictada per aquell en sa llengua natural; de nou feyta estampar 
per Marian Aguiló y Fuster, Llibreria d’Àlvar Verdagucr, Barcelona, 1873. 
 
per a            48 per a que 0 per+S.N.+a+inf 7  
per+inf. causal 2 per+inf. final 78 per+inf. de dest. 88 per+inf. d’immediatesa 0
per+inf. d’acció no feta 0 per+inf. d’acció retribuïda 2   

per tal com 2 per ço com           1 per ço car 18 per tal car 0
per ço 70 per raó de 12 per qui 4 ço per què relatiu 4
per què relatiu A. nom. 18 per què relatiu A. orac. 60 per què interrog. dir. 23 per què interrog. indir. 20
perquè causal 27 perquè final 0 per + rel. comp. 0  
Per tal que 56 per ço que           25 per tant 1  
per tostemps 15 per null temps 0 Si per aventura 11 per altres valors 1.310

 
per+S.N.+a+inf 

E als bisbes que fossen denant nos al mati per fer a nos la resposta, pàg. 82 

Uera cosa es que Deu feu a uos per reger a nos, pàg. 82 
E Deus, qui uench en terra per nosaltres a saluar, uos leix fenir aquell feyt, pàg. 87 

E fer complir la mia, uolentat que he per seruir a uos, pàg. 94 
E don Assalit feu metre en les cartes quey haguessen .ij. quintars de mantega cada 

any, et .cc. barques per bestiar a passar, § 121, pàg. 171 

E faem los cridar que dins ·I· mes tornassen per fer a nos dret, pàg. 336 
Que jo no hinc son per terres a cremar, pàg. 407 

 

a + infinitiu d’obligació 
No uolriem queus ho haguessem a dir que no hauem que meniar, pàg. 214 

 

per a + complement de temps (14) 

Hauien que menjar de ço que trobauen en la uila be per a .j. any, pàg. 48 

E jo manare als meus que siguen als que uos me trets per caps, e dar los he que 
menjar per a ·VIII· dies, e faran ço que manarets, pàg. 151 

Io anare a Burriana, e dare racio a tota la ost per a .viij. dies, pàg. 197 

Al tercer dia serem aqui tornats ab lalmagenech e ab racio per a .viij. dies, pàg. 200 

Acordam nos ab el ensemps que manassem nostra ost per al pascor, pàg. 208. 

E si jo ley trop leuat lo menjar que hagen los homens escassament, enuiar uos he tot 
lo conduyt que hi trop per a ·XV· dies: e daqui anarmen he a Tortosa, e daqui enuiaruos 
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he per a ·II· meses, pàg. 215 

E donamlos racio sempre per a .j. mes de la carn, pàg. 215 

E faem carregar ·IIII· lenys de pa, e de vi, e de ciuada, e de carn salada per a ·II· 
meses, e enuiam los ho, pàg. 215  

E trobam que podiem dar racio de farina a don ·Bñ· ·G· Dentença qui era romas al 
Pug per a ·III· meses, e de vi per a ·VI· meses, e quey hauia carn salada e ciuada per a 
·II· meses: e faem carta als mercaders quels ho dariem. pàg. 216 

Ques nanassen a la porta del pont que alins trobarien, car aytal missatge nos era 
uengut de Lorca: e quels dixessen que leuassen conduyt per a ·I· dia, pàg. 423. 

Poriem fer bona caualgada a Almeria ans quens en partissem, e que nos dar los 
hiem conduyt per a ·X· dies, pàg. 455 

 

per a + benefactiu (19) 
E sobre aço nos nos partim, et els hagren a sofferir nostre passatge, quar meylor era 

per a els e per a nos. pàg. 106  

Nons sembla que bon conseyl sia aquell per a nos ni per a la terra: car la meylor 
cosa que feu hom .c. anys ha uolch nostre Senyor, pàg. 108 

E car aquest pleyt era bo per a nos, e per a tots los chrestians qui aqui habitauen e 
deuien habitar, pàg. 113 

E pel be queus hauem feyt, e per ço com sots nostre majordom, que uuylats lo castell 
per a nos, pàg. 136 

E per aço enuiam per uos , que uolem mes lo Regne per a uos que per ell, ni per 
altre hom del mon, pàg. 139 

Mas empero la merçc de Deu, sol que uos haiam per aiudador, be so per a els, pàg. 
146 

E si mes ual aço que si fossem uenguts al dia per a nos e per a uos non uos deu 
pesar, pàg. 149 

E el dix: Senyor, no façats, que aço no es per a uos, que a nos deuets enuia  per 
aytals coses, pàg. 223 

Jo hi exire, que no es per a vos, pàg. 229 

Quels aduxessem vna partida o plus de ço quels hauiem promes per al bestiar, pàg. 
245. 

Nostres Richs homens los uolien mes per assi que per a nos, pàg. 271 

E ell dix nos que les paraules cren grans e daut logar, e no son per a nos de parlar, 
pàg. 272. 

Si parlas, que uos sots aquel quens aduxes carta del bisbe de Conca que uoliets fer 
vna tenda per al infant don Alfonso, pàg. 341 

E trobam hi vna fontanela poca, e dix don Rodrigo que poca aygua hi hauia per a la 
ost, pàg. 320. 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

537

E ells resposeren nos que per lo mal capteniment que feyen dells seren leuats, e si 
nos los iurauem quels retenguessem per a nos quens retrien lo castell mantinent, pàg. 
414 

 
per a + complement nominal de destinació (13)  

E nos qui ueniem de Leyda per a la cort a Muntso, pàg. 20 

No guardauen los cauallers quels homens de peu lay aduxessen, que els metien la ma 
en tot, e denant si en les seles aduyen en los cauals les pedres per als  feneuols: e als 
trabuquets, pàg. 69 

E començaren de rasar lo ual desta manera, que metien ·I· lit de lenya per al ual e 
altre de terra. pàg. 73 

E conquiram los, e retinguam lauer per a les galees, pàg. 89 

E el dix que ades hauria apparaylat, que endreçaria les cordes per a les tayles, pàg. 
160 

E daqui estimam lo loch, e trobam lo bo per a ·II· feneuols quels podia hom parar e 
guardar, pàg. 194 

Dixeren con ho farien de pedra per als genys que en Ribera de Xucar non hauia 
gens, pàg. 194 

Quan los mercaders nos cuytauen de ço que hauiem manlevat dels per a la ost, pàg. 
205 

Una cosa havem pensada que creem que trobarem conseyl per al Pug, pàg. 216 

Nos haguessen ·M· azembles appareylades perço con uoliem conduyt portar per al 
Pug, pàg. 219 

Per aquesta raho nos hauiem a tornar al Pug per a la batayla, pàg. 223 

E quan aquesta cosa haguem aixi posada els haguem lexat per a lur despesa tro al 
pascor, pàg. 236 

E hauras diners del pa que uendras que ara es, e hauras prou pa d’aquest que 
cuylirem en estes messes: e aixi hauras compliment per a ta companya de quant tu 
mester has, pàg. 374 

 

per a + infinitiu destinació 

E dins ·VIII· dies haguem los cobrats: e la caualgada no profita a negu sino que 
goanyaren bestiar per a menjar a la ost, pàg. 291 

 
per a+ infinitiu impulsivofinal 

Barons, tuyt som uenguts aqui per a seruir Deus e nostre senyor lo rey que aqui es, 
pàg. 78 

 

per + infinitiu d’acció retribuïda 
Que mes me donassets per partir me de uosaltres que non donats romanent, pàg. 482 
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me darien ·M· milia sous per romanir nos en la terra, pàg. 482 

 
per + infinitiu causal 

Logar tan uli con aquest que no es major dun corral, e que daquim leu per hauer que 
jon prena, creets be que nou faria, pàg. 215 

No es manera darmes aytal, car per reposar pert hom molt a uegades, pàg. 272 

 
per + infinitiu de destinació  

Lexam les uanes glories daquest mon per conseguir al seu regne, pàg. 5 
E ans que fos la batayla uolies metre en Simon de Monfort en son poder per fer fa 

uolentat, pàg. 17 
Aixi con en ·G· de Muntcada hauia parents e amichs per fer a el mal, pàg. 33 

Era mes per fer seruici a don Nuno, pàg. 33 

E don Pero Ahones per obeyr a uos aixi con a senior, pàg. 37 
Los homens armats que eren de fora e aquels que eren entrats en casa per jaure 

denant nos, pàg. 38 
Per cuydar ques partirien de la manera salsa que presa hauien, pàg. 40 

Lo conduyt que hauiem estojat per entrar en terra de moros, pàg. 41 

Som uenguts açi per partir-nos-en e pregam uos quens perdonets, pàg. 57 

Empararen-li sa rahó per rahónar ela, pàg. 60 

E dix en ·G· de Cardona: Jo no hic uinch per als: ni per pladejar, mas per dir ço 
que·m castigaren, pàg. 63 

Per honor de uos enuiam aqui, e per hoir ço que uos li uolets dir, pàg. 74 

E els lenys que en Barçelona son per fer seruiy a uos en aquesta ost honrada, pàg. 88 

E senyor membreus de tanta gent que ua ab mi per seruir-uos, pàg. 95 

Que ali on la haura uençuda no jaga la nuyt per saber que a perdut ni que ha 
goanyat. pàg. 108 

E quan nos los manauem que anassen uetlar de nuyt ab los cauals guarnits als geyns, 
o de dies per guardar los cauadors, o a fer negun offici que mester fos a la ost, pàg. 113 

Segons que la manera eran nostra de uneir en aquesta terra per seruir a Deu, e per 
conquerir-la, pàg. 126 

Per ço que nos hinc uenguessem per goanyar la terra, pàg. 127 

Que nengu no tornas atras, pus fos mogut per anar entrar en la Ciutat, pàg. 129 

Ques garnissen tots aixi con per combatre, pàg. 132 

Don Nuno arma una nau et dues galees per entrar en cors en les partides de 
Barberia, pàg. 141 

E la tarida era bona per adur los cauals, pàg. 153 
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Una galea en que nos fom per saber noues si eren los sarrains en Maylorques, pàg. 
159 

E dix Linfant que era uengut aqui per passar a Maylorques, pàg. 160 

E dixem: Sim aiut Deus no uenits be apparaylats per passar, pàg. 160 

Non calia passar sino nostra persona e nostres homens per seruir nos, pàg. 165 

Eren alçats a la montanya haguem per catius, e per fer a nostra uolentat, pàg. 173 

Micer, nous cal estar aqui si uos nous uolets per pendre aquest loch, que uos lo 
podets hauer sius uolets, pàg. 205 

E el dix: Micer, nous cal, que no es aquest loch per fer aqueles mestries, pàg. 208 

Per la gran honta que nos pendriem per leuar nos daquest siti, pàg. 216 

Mas ja fos que els ho dixessen per guardar nos dembarch e de messio, pàg. 228 

Quens donassen daquels que nos triariem, per quitar la despesa que nos hauriem 
feyta per pendre la torre, pàg. 247 

E equey estiguessem ·II· dies per derrocar-la, pàg. 248 

Que no ni romangues mes de ·LX· per deffendre la torre, pàg. 248 

E quens uinguen acorrer per assetiar Ualencia, pàg. 251 

E per adur conduyt de la mar, pàg. 255 

Quel deuia uenir per reebre aquel loch, pàg. 255 

Que ·X· homens a caual que eren anats per correr Ualencia eren tornats al Pug, pàg. 
260 

Demanam los de noues si los sarrains hauien feyta ultra justalla per uenir al Pug, 
pàg. 268 

Els altres foren dreçats per uenir contra nos, pàg. 270 

Hauia hi ·II· frares prehicadors per penitencia donar, e per prehicar, pàg. 280 

Que molt hinc sots necessari, vna per prehicar los, laltra, pàg. 280 

E uosaltres sots aqui aiussats per seruir Deus e nos, pàg. 282 

Açò es lo meylor sen que nos fer podem per hauer Ualencia, pàg. 286 

Que negu no gosaua exir defora per fer sa fazenda per paor de les pedres que 
tirauen, pàg. 291 

Los cauals que ell hauia, menjats los hauia aqui per deffendre lo castell a son senyor, 
pàg. 293 

E hauria hom a tenir per guardar la ost be ·C· cauals armats, pàg. 302 

Aquestes paraules no eren bones per saber a negun hom en la ost, pàg. 309 

Quan nos fom a Maylorques per conquerir quens uench correr en nostra terra, e 
uench tro a Tortosa e a Emposta, pàg. 313 

Tan bon feyt con aquest no faya metre a uentura, e que la feya bon cuytar per 
hauerla, pàg. 317 

Porien tornar a lur terra, e fer ses faenes e uendre ço que hauien la per uenir açi, 
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pàg. 326 

Sapiats que son ben uostres per far e per dir uostre mandament, pàg. 333 

E puys haguem aquel buço que els hauien feit per derrocar les cases den Atbran, pàg. 
336 

Que nons hi faes pus laguiar ni traure mal a nos ni a ell: que per talar lo pa nels 
arbres no era bo, pàg. 339 

Deuiem nos uenir sobre Xatiua ab nostra ost, mas per hauer lo castell per 
crestianisme, pàg. 348 

Que parlasssen ab lalcayt de Xatiua lo pleyt, et ab linfant don Alfonso, e la tenda 
favas per encobrir lo feyt que parlauen, pàg. 363 

E quant nos fom uists uench a la nostra ost per ueer la Regina nostra muyler, pàg. 
367 

Nostre Senyor restaurara tan gran mal, e deffendra que no pusca uenir, e dic uos açò 
per conortar, pàg. 405 

La segona per saluar Espanya, pàg. 409 

E per abreuiar les noces car serien longues de recomptar, pàg. 414 

Que les persones deuien metre en nostre poder per fer nostra uoluntat, pàg. 418 

Hi hauia ·II· milia cargues de pa, e gran establiment per pendre a força, pàg. 437 

Aquel era lo meylor loch que ells hauien per fer oracio lur, pàg. 450 

Que aquela cosa no fariem mas si els uolien uenir a nos per fer dells aqueles coses 
que nos queriem, pàg. 460 

Que aixis metien ells en nostre poder per ferne nos a nostra uoluntat, pàg. 461 

E haguem Bonanat ·I· escriua nostre per escriure los dits que ell diria, pàg. 463 

A ·VII· meses fom en Barcelona per passar la mar, pàg. 473 

Sembla nos que nostre Senyor no uol que nos passem en oltra mar, car ja altra 
uegada nos nerem appareylats per passar la, pàg. 476 

Ells hauien lo uent del lebeg tant complit ques podien aorçar per fer lur uiatge, pàg. 
477 

Car nos qui eerem en Barcelona per passar altra uegada en oltramar, pàg. 480 

Que ·XVII· dies e ·XVII· nuyts estiguem que les naus estauen per uenir a terra per la 
gran mar que hi faya daxeloch, pàg. 481 

Que no anassem en altra terra, e uos per partir mi de uos, pàg. 482 

Hauia tras nuytat a Fferran Sanxeç per destroirlo, e morir, pàg. 493 

La moguda que ell feu laltra uegada de Ualencia que no la feu per mal negu ni per 
fer onta a uos, pàg. 496 

Que nos li donassem no tot, mas vna partida del nostre per reembre aquel sant loch, 
pàg. 508 

Que enuiarets ades aquesta companya la, e que mouran en agost per pasar la, pàg. 
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511 

E nos dixem los que no erem uenguts a la sua cort per metre nos en trahut, pàg. 515 

E ells responeren que no iurauen contra nos, mas per mantenir e per tenir los 
custums ells usatges que lurs antecessors hauien tenguts, pàg. 518 

Tornam nosen a Barcelona, e per pendre acort sobre la dita mala feyta, e per enantar 
contra ells segons que nos fer ho deguessem, pàg. 520 

Meteren lo en nostre poder per fer tota res que del fer uolguessem, pàg. 524 

Romas aqui en Xatiua ab tota sa companya per tenir frontera als moros, pàg. 531 

 

per + infinitiu impulsivofinal 
E per dar exempli a tots los altres homens del mon, que façen ço que nos, hauem feyt, 

pàg. 6 

Nostra mare la Reyna dona Maria ana a la cort de Roma per mantenir son dret, pàg. 
11 

E ell fias tant en el, e en la sua amor, que liura ad ell nos per nodrir, pàg. 15 
En ·G· de Muntcada uolia entrar en Rosseylo per fer mal a el, pàg. 33 
Uoliem entrar el Regne de Ualencia per fer mal als moros, pàg. 41 

E dix nos: que anaua per entrar en terra de moros, pàg. 42 

Car Deus uos ha mes en son loch per tenir dretura, pàg. 61 

Que uingues a nostra cort per fer dret a la comtessa, pàg. 61 

E armas tota la ost per combatre, e els empararen tota la uila, pàg. 67 

E puys anam-nos-en a Balaguer per assetiar ell, pàg. 68 

Destada arma ·I· seu caual per prouar los gonions: e pres ses armes tost e caualca 
sus e exi ab los de la ost, pàg. 70 

Quel primer dia de Mag fossen a Salou tots ab tot lur appareylament per passar a 
Maylorques, e que noy falissen, pàg. 89 

Anam sobre els per dues coses, o per conuertirlos ho per destruhirlos, pàg. 91 

Car io uaig en aquest uiatge per exalçar la fe que uos nos hauets donada, e per baxar 
e per destruir aquels que no creen en uos, pàg. 94 

Aqui es, e uench hi el, e nos ab ell per pendre Maylorques, pàg. 125 

Uos, senyor, passas aqui, e nos ab uos per seruir a Deu, pàg. 126 

Maestre, uos sots uengut aqui per seruir a Deu primerament, e a nos, pàg. 146 

E exim per entrar en la montanya sobrels sarrains, pàg. 147 

Isqueren be ·LX· sarrains ab armes per reebre els, e recuyliren los en la coua, pàg. 
149 

Que diguen que nos som uenguts per trencar aquesta montanya, pàg. 149 

E quan uench al mati caualgam ribamar per hoir noues, pàg. 158 
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Fayem leuar la anchora a la galea, e als altres lenys per passar a la dauant dita 
terra, pàg. 160 

E enuiam ·II· homens de la nau a Maylorques per fer los saber que nos erem en 
Soller, pàg. 161 

Aquels qui eren dela per conquerir les montanyes, pàg. 165 

E estegren ab els tro a hora de uespres per assolaçar los, pàg. 169 

Eren de secret denant lo Rey de Nauarra e denant nos, per dir ço que hauien pensat 
Sobre aqueles fuenes aquela nuyt, pàg. 192 

Els Richs homens, uengueren a nos a nostra tenda per ueer-nos e per hauer solaç ab 
nos, pàg. 193 

Nos som uenguts aqui per ueer uos, pàg. 198 

Nos som uenguts aqui ab uos per seruir uos en aquest feyt, pàg. 214 

Anersen uolen per segar les messes, pàg. 214 

Anaua a uegades a Almeçora per traure catius dels sarrains, pàg. 235 

Enuiam per ells, e fom a la tenda del bisbe de Leyda en ·Bñg· per ueer lo, pàg. 239 

Nos som uenguts aqui per fer mal als sarrains, pàg. 243 

E jo so entre aqui per seruir a Deu e a uos, pàg. 245 

Aduhien son escrit per pendre racio, pàg. 247 

Que anch nuyl hom que caualgas sobrels sarrains per fer los mal, pàg. 255 

Vingueren aytal dia al sol ixit gran maiti per combatre al Pug, pàg. 260 

Giraren se a nos dues uegades per uenir escometre, pàg. 271 

E quan els exiren de Tortosa per uenir a nos, vench los gran pluja, pàg. 283 

E nos anam a Burriana per ueer la Reyna, pàg. 288 

Anam hi per ueer si era uer ço quens en deyen, pàg. 303 

E exiren en terra per combatre Paniscola, pàg. 305 

Que anassem a Montpestler per demanar los quens ajudassen, pàg. 328 

Som uenguts per fer e per dir los uostres mandaments, pàg. 332 

Eren uenguts denant nos per far e per dir les nostres uoluntats, pàg. 333 

E per saber si era aixi la cosa anam a Enguera, pàg. 365 

Que en mal punt era nada, que ella era uenguda aqui per adobar a nos e a son genre, 
pàg. 370 

Que jo no hinc son per terres a cremar, mas per deffendre la, e per heretar uos, e ja 
queus hauem heretats, pàg. 407 

En guisa que nos poguessem aiudar al Rey de Castella, per conquerir aquela terra 
que sera contra ell leuada, pàg. 421 

Quey hauia que nos los preniem per fer ne nos a nostra uoluntat, pàg. 461 
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Que prestassem sobre les rendes del comtat per pagar los deutes els torts del Comte, 
pàg. 467 

Tornam nosen a Barcelona per fer nostre passatge, pàg. 473 

E enans que nos passassem anam a Maylorques per ueer si hi hauia nau neguna, pàg. 
473 

E nos en laltre dia mati anam nosen a Ualluert per grayr a nostra dona sancta Maria 
la merce quens hauia feta, pàg. 479 

E exim a ell per reebre lo, pàg. 489 

Era uengut a Borriana per matar lo, pàg. 493 

E erem hi anats per ueer con se poblaua, pàg. 503 

E exiren a nos los cardenals per reebre a nos be vna legua fora la vila, pàg. 504 

Que nostre Senyor los hauia amenats per adreçar aquel feyt, pàg. 505 

E aquests no uagen per combatre se sino per bastir los castells ells lochs que han 
mester a bastir, pàg. 511 

Nos vinguem a ell al uespre per pendre son comiat, pàg. 517 

Appareylam nos danar ues lo dit Rey de Castella per reebre ell e honrar, pàg. 520 

Manam al infant en ·P· ques nentras en Arago per deffendre nostra terra, e per fer 
mal als nostres enemichs, pàg. 523 

E en lendemig entram en Perpinya per ueer la Regina de Castella nostra fiyla, pàg. 
523 

Foren uenguts en tro a ·CCL· cauallers daquels janets en Alcoy per combatre, pàg. 
528 

E uenguem nos en Algezira per trametre uianda al Infant e a sa companya, pàg. 531 

Pensa de partir de Xatiua per complir nostra uolentat, e uench a nos. pàg. 531 

El dit fiyl nostre per complir lo manament que nos li hauiem feit pres comiat de nos, e 
tots los Richs homens, els cauallers ab grans plors e ab grans lagremes: e torna sen en 
Xatiua per establir la frontera, pàg. 535 

 

perquè causal 
Deu uos confona perque ara deits tals paraules, que yous dic que si a don ·P· Aones 

ferits, que a mi ferrets e a mi haurets a ferir primer, pàg. 47 
Baraóns, maraueylamnos molt perque us arauatats per neguna re, pàg. 54 

Quens façats be: e a mi sotsne tengut oer lo parentesch que he ab uos, e a don ·G· de 
Muntcada, perque Res Despanya no ha tant honrat uassall con uos hauets dell, pàg. 58 

E uos esquiuas uos, e fos somogut contra el, e dixes li que si no fos perque  era 
missatge, que mala hauria dita aquela paraula. pàg. 123 

E tragueren ne roba apesar dels sarrains, e a nos pesans per que uoliem combatre, 
pàg. 234 

E uolriem uos pujar e dar a uos ahina per que uos nos faessets tal seruici, pàg. 250 
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Ells ab nos per la bona uentura quens era uenguda: e nons pogren tots acuylir 
perque  hauien perduts ·LXXXVI· cauals en la batayla, pàg. 263 

Mas la messio que puscats fer en retenir aquel Pug: e ueem que uos no hauets 
aquela riquea perque  uos tan gran messio con començada hauets puscats acabar, pàg. 
277 

Quels seguiam la lur uolentat, que nos sabem que la terra no bastara a les 
donacions, e hauran nos ho a rendre per que noy sabran dar conseyl, pàg. 322 

Aquesta uictoria que nos hauem presa a neguns dels altres: e que nos e els deu 
deuiem grayr a nostre Senyor per que els uehien lo dia que nos hauiem goanyada 
Ualencia, pàg. 326 

E el dix nos ques maraueylaua Çaen (Nét d'Abu al-Hajjaj, conegut també com a 
"Zahhèn" o Çaèn, va ser el darrer rei musulmà de València.) de nos perque aixi lauiem 
ahirat, que nostres osts e nostre poder hauiem feyt uenir sobre sa terra, pàg. 313 

Era nostre pensament que els nos hauien molt amat: mays ara ho creyem de tot en 
tot perque conexiem be la bona uoluntat que ells nos hauien molt amat, e perço que nos 
ueyem en ells que tostemps los seriem tenguts damar los, pàg. 335 

Si hauets desseruici feyt per ·II· raóns, la vna perque hauets feyt mal als sarrains, 
laltra perque hauets trencat quels sarrains uiuien en nostra fe. pàg. 337-8 

Era estat de Liria e era ab ell. E maraueylas perque nos fayem, açò, pàg. 347 

Hauia enuiat a dir lalcayt, que nons podia rendre don ·P· Alcala perque nols hauia 
ab que traure, pàg. 349 

Quels enuiaua a nos, que molt se maraueylaua don Garcia de nos quil deuiem 
honrar, perque li hauiem feyta tan gran onta, que ell era uengut per seruir a nos, pàg. 
352 

E nos dixem: Deu ne sia loat perque altre clam no ha de nos sino aquest, pàg. 352 

Que ans era tenda que nos li hauiem preftada, e que nos no li fayem cosa 
descouinent perque l nos ho degues tenir en mal, pàg. 352 

Quan haguem estat ·I· any o plus entre Arago e Cathalunya, tornam nosen al regne 
de Ualencia, perque era loch e sao que nos uoliem acabar ço que hauiem començat, 
pàg. 355 

Uos sots saui hom, e sembla ho per dues coses, la vna per la fama quen hauets, e 
laltra perque mostrats be uostra raó, pàg. 361 

E no li uolgren acuylir perque nos ho teniem tot, pàg. 366 

E sobre açò enuiaren nos dalcuns lochs honrats los sarrains missagers daquels que 
hauien ni podien trobar entre si, ques maraueylauen fort perque ls gitauem de nostra 
terra, pàg. 386 

E nos sofrim ho perque  ells nos en pregauen, pàg. 420 

E quens grahien molt les bones paraules que nos los enuiauem mostrar e dir, perque 
ben conexien que bona fe e ueritat trobarien en nos, pàg. 445 

Per dues raóns: la ma cant no uolia pendre dret dell en nostre poder, laltra per que s 
exia de nuyt de Ualencia, pàg. 495 
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E diu uos vna paraula que hauia tenguda secreta tro a ara per que uos tant lo 
coytauets, pàg. 496 

 
per que relatiu A.O 

Quens daria les quintes de Ualencia e de Murcia, que haguessem treuga ab ell, e 
prenguemla: perque us pregam, don Pero Ahones, eus manam, que uos que tingats 
estas treugas e que no les trenquets, pàg. 43 

Uos li podets dar conseyl, e no neguna altra persona del mon, perque ela us clama 
merçe aixi con hom deu fer a bon senyor, pàg. 64 

E nos noy uolguem anar perço car no hauiem desafiat en ·R· Folch quel tenia, 
perque nons erem desexit del, ni el de nos, pàg. 75   

E la bonea que solia hauer nostre linyatge e nos, que uiure en esta mala fama en que 
som, perque us dic que en totes guises del mon, per mon conseyl se faria aquest feyt, 
pàg. 82 

E tothom se deu pensar e pot, que Deu e la sua Mare nos partira uuy de nos, ans nos 
dara uictoria, perque deuets hauer bon cor que tot ho uençrem, car la batayla deu esser 
uuy, pàg. 103 

Que els han prou que menjar, e sis crexien de gent, defendre nos hiem la Ciutat, 
perque  conseylaria que tenguessem a prop que negu nos pogues recuylir dins la Ciutat. 
pàg. 130 

Saben con es poderos entrels chrestians, e alt, perque  no deuiets desdenyar que no 
sabessets lo seu, pàg. 123 

Que quan la vlia seria presa que les pagassem, don faessen les coses necesaries a 
prosit de la ost e nos, perque  la vila sacostaua de pendre, pàg. 131 

Haia sarrains en altre loch de la yla de Maylorques sino en aquesta serra, que 
semblans a nos que aquela serra que nos ueem daqui que sia molt alta, perque  uolriem 
saber si hia negun de uos quey sia estat, pàg. 148 

E si uos, de qui es lo feyt, nous sots aguisats nin hauets res donat, per que n blasmats 
mi quins tench apparaylats dos ·M· cauallers, pàg. 198 

Pero a fer sauria si no hauia que menjar, per que us prec per Deu, e per la 
naturalea que hauets ab mi, que nom uuylats ser tan gran dan, pàg. 211 

Ja hauets uist qual conseyl uos, dauen queus leuassets daquest logar, e nous hauria 
mester per nuyla re que ho fessets, perque  uos prech quem donets est do, quen manets 
fer cledes als Conseyls, pàg. 218 

E el dix quens ho hauia dit aixi con bon uassayl e leyal, perque  semblaua be que era 
de nostra natura, pàg. 219 

E el dix que no faria, quel era bisbe e hauia major dignitat que el no hauia, perque  
feya a el a comensar ans que a el, pàg. 227 

E anam nosen a Espiota, e albergam aqui, perque  les azembles no podien anar, pàg. 
234 

E pensam quels homens no pujauen en prets ni en ualor menys de bones hobres, 
perque  aquel que nos mes amauem, e en qui nos fiauem, deuiem comanar aytal loch, 
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pàg. 250 

Ara nos som tenguts a uos de tota re que uostre prou sia, e plaurians molt, e de tot 
embarch que a uos uingues nos pesaria, perque  hauem vnes noues hoides en que uos 
poriets menyscabar, pàg. 275 

Tan gran ost en torn de si que tota Ualencia per poch hauien assetjada, e creya que 
longament no podien durar, perque els no hauien conduyt a tanta gent con en Ualencia 
hauia domens, pàg. 308 

Sapiats, dix el feyt, es lo via fora, que si uós uos n’anats uan-se’n els: per que 
sapiats que jo no·y romandre, que no uuyl morir tro que Deus ho uuyla, pàg. 280 

Aixis perdria laltre logar que hauiem goanyat: per que ns pensam que al mati fossem 
a la esglesia de sancta Maria, pàg. 281 

Ques desfaria per auolea e per flaquea si nos no la faessem, per que temem dues 
coses, la vna que a Deu no pesas que ço que nos hauiem be feit, pàg. 285 

Que hauriem a perdre la alqueria per la altra plaça quens haurien tolta per que nols 
creuriem daquel conseyl, mas que a la nuyt fariem cercar homens de ualor, pàg. 300 

Que nostres Richs homens los uolien mes pet assi que per a nos, e quens hi fahien 
moltes coses que fer no deuien: perque ben creya que pus en les coses menudes ho 
fayen, que en Ualencia mostrarien lur poder en guisa que nos no la poguessem hauer, 
pàg. 310 

E el dix nos que uolia saber de nos que uoliem fer en aqueles coses que Deus hauia 
ordonades que uinguessen sobrels, perque ns pregaua molt que nos encobrissem nostra 
uolentat, pàg. 314 

Que nos uingues en aquest alongament tro la vila fos presa per força, ques poria la 
cosa perdre, per que tan bon feyt con aquest no faya metre a uentura, pàg. 317 

E nos que la uoliem partir, e hi hauiem meses partidors, perque a nos seria gran 
trebayl, pàg. 321 

E pus Ualencia hauiem goanyada hauiem goanyat tot laltre Regne: per que era 
mester pus que Deu tant de be e donor hauia feyt a nos e a els, que la terra pus era 
conquesta que la tinguessem, pàg. 326 

Podets conexer la gran alegria que ha de uos la vila de Montpeylier, e especialment 
aquels queus amen, perque podets dir e mandar ço que uolets que facen, que ells son 
appareylats de cumplir uostre mandament, pàg. 334 

Hauiem partides les terres ja en temps de nostre pare e de son aui, e quel castell era 
en la sua partida, perque la couinença que nos li hauiem feyta no la uoliem trencar, 
pàg. 339 

E nos uim ques recuylien, e perço faem les ·II· alimares, e fayen nos semblant de 
combatre, perque creem que per les alimares que faem a uos se lexaren de combatre, 
pàg. 344 

Ben sabets uos la couinença que hauets ab nos, e en cartes que son entre nos e uos, e 
con uos recebem per uassayl, perque us pregam eus manam per la couinença, pàg. 344 

E aquel dia passas en alegria e en solaç, perque no era be que parlas hom de neguns 
feyts en lo primer dia, pàg. 367 
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Creya ell que nos no la poriem mils casar ab nuyl hom del mon que ab ell, perque 
creya que deuia hauer vna partida de terra ab ela en casament, pàg. 368 

Era clau del altre regne de Ualencia si Xatiua no era nostra, perque l pregauem que 
el ho uolgues, pàg. 372 

Aixi deuets hauer part del nostre dan e de la nostra onta, perque us prech eus man 
per la senyoria que jo he, pàg. 382 

Ben sabiem nos per cert que quan aquel poder los cregues ques leuarien contra nos, 
perque uoliem de tot en tot que isquessen de nostra terra sals e segurs, pàg. 386 

Con a fiyla deu amar a pare bo e leyal, e que nos la hauiem casada ab lo Rey de 
Castela qui es hu dels pus alts homens e dels pus poderoses del mon, e que hauia entre 
fiyls e fiyles be ·VIII· o ·IX· ja dell, per que ns pregaua per Deu e per nostra conexença, 
e per nostra ualor que nos nol lexassem deseretar, pàg. 396 

Mal estariem nos ça en aquesta terra nostra: perque ual mes quen hajam sobre la 
sua, pàg. 400 

Que no semblaua bona raó que nos los pregassem duna cosa, e que els nos 
resposessen daltra: perque ls pregauem els manauem que encara sacordassen meylor, 
pàg. 401 

E queus seruirien sobre tot ço que tenien de nos a feu, ço quels donariem, e aytambe 
els feus que tenien per nos: perque us pregam que uosaltres uuilats quens aiuden 
uostres homens, pàg. 406 

E uos porets ne hauer de nos ·XXX· milia, perque fa bon metre ·V· milia sous per 
·XXX· milla que hom nos anadesca, pàg. 407 

E a don ·Bñ· ·G· hauiem heretat son pare de cant hauia en lo segle, perque ns 
maraueylauem con tan crua cosa fayen contra nos. pàg. 415 

Quels cauallers han feyta tal cosa a uos que no la porien complir, e ara conexem la, 
perque no mes semblant que jols pusca dir per re queus façen dret, pàg. 419 

E dixem los que hauiem conduyt mester, ço es pa, e ui, e ciuada, per que ns pregam 
queu fassats en esta manera: que anets per la uila, e qui a pa, leuat, ço que haura 
mester a ·I· any a sa casa, quel nos prest, pàg. 421 

Car ben podien conexer que al nostre poder nos podien ells deffendre: perque mes 
valia que nos los faessem assegurar an Manuel, pàg. 422 

La segona que moros deffenien aytambe castell con homens del mon, perque nons 
semblaua que poguessem esser al dia que hauiem empres ab lo Rey de Castella, pàg. 
437 

E nos deyem quel decret deya quels suburbis de la vila eren uila, perque nos los 
podiem metre tambe en la Rexaca, pàg. 450 

Que si per nostra desauentura recobrauen aquela los sarrains, gran dolor ne poriem 
hauer, perque en esta manera nou poriem lexar jo nils altres, pàg. 453 

E dixeren nos que no hauien als sino les joyes, per que u uolien fer saber a nos, pàg. 
466 

E edix nos que aquela gent era molt falsa, perque hauia temor que quant nos fossem 
la que ells nons complissen aqueles paraules quens enuiauen a dir, pàg. 468 
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Que Deus se tengues per seruit de nos per la bona uolentat que li hauiem. Perque 
pregauem lo Rey que li plagues, car nostra honra sua seria, pàg. 469 

Senyor sab que nos ne fom forsats en som daquesta cosa, e anch res del mon nons 
pesa pus ne tant, perque jom maraueyl de uosaltres molt com podets dir aytal cosa, 
pàg. 479 

Nos som exits ara de la mar tots malmenats per la mar, perque noy tornariem per re, 
pàg. 479 

Ara seria ora dadobar alo meylor quen neguna sao del mon, perque jo he meylor 
raó de metre me en sa fazenda, pàg. 485 

E quel Rey e la Regina li ho hauien promes, e que li hauien dat dia per que ns 
pregaua ens clamaua amor e merce con a pare e a senyor, pàg. 490 

Maria lauia offert al temple, quel fiyl de Deu era reuelat a les gents. Perque ara 
podem retraure que daquest uostre concili que sera bo e sant aquesta paraula en 
semblança daquela, pàg. 506 

Que nos li donassem no tot, mas vna partida del nostre per reembre aquel sant loch 
que tenien los enemichs seus e qui no creyen la sua fe: per que deuiem fer aquest cambi 
ab nostre Senyor, pàg. 508 

Lo qual nostre Senvor li hauia donat en terra que pot solre e ligar, perque aytal 
perdo bon reebre lo faria, pàg. 509 

Si apasset en oltra mer Reys, e molt alt hom, e no lan pou hauer, perque ja tench por 
bien le conseyl que dist lo Maestre del Temple, pàg. 513 

E a nos no auendria aixi, car nos no uim anch Apostoli si uos no, perque uolem 
penitencia pendre de uos, pàg. 517 

 

per que relatiu A.N 

E la merçe del Senyor de gloria ha feyt a nos en aquesta semblança per que s cumple 
la paraula de Sent Jacme, pàg. 5  

Deu uos confona perque ara deits tals paraules, que yous dic que si a don ·P· Aones 
ferits, que a mi ferrets e a mi haurets a ferir primer, pàg. 58 

Que Deus uos dara temps en breu perque porets passar, pàg. 91 

E dixeren: Senyor, si uos fets per que, nos rafarem lo ual perque  poran entrar cauls 
armats, pàg. 118 

Qui guardaua la messio que hom hi feia cascun dia, e que era loch per que l Regne 
de Ualencia se podia goanyar mils que per negun loch, pàg. 225 

E sobre les paraules que nos haguem hoides dels, responem los aixi, pero pesans 
molt la paraula per que ns ho deien dels pus sauis homens que nos hauiem, pàg. 228 

Ara nos hauem nos pensada vna cosa en que nos poriets molt seruir, e perque  nos 
uos seriem tenguts de fer a uos gran be pel seruici que uos nos haurets feit, pàg. 250 

E qui hauia uençut en camp el poder del Rey de Ualencia, e que hauiem acabada la 
maior partida del feit perque  el Regne de Ualencia se podia goanyar, pàg. 278 
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No deu hom cercar a son senyor o a son amich neguna occasio perque s pusca 
desauenir ab ell, e majorment a son tort, pàg. 353 

Lo Rey perque s te tant en car del feyt de Xatiua contra lalcayt?, pàg. 353 

E pus ells nos fan cosa perque ls ne gitem, e a Deu plau, a nos plau molt qui ali on 
longament es cridat e inuocat lo nom de Mahomet, seray appellat lo nom de nostre 
senyor Ihesucrist, pàg. 379 

E no gitan los de lurs alberchs ni faen los mal perque no poguessen uiure richament 
ab nos e ab nostre linyatge, pàg. 383 

E que en açò no metessen ara negun enbarch perque l feyt nos enbargassen, pàg. 
401 

Que açò no farien per re que ells donassen raó perque nos partissem despagat dels, 
pàg. 403 

De nostra terra e daltres lochs, uenia a nos manera perque nos hauiem a deffendre 
ço que nos hauiem conquest, pàg. 404 

E nos dixem li que a nostre Seyor no li cuydauem tenir altre tort per que nos 
deguessem esser perdut, pàg. 434 

E nos a requesta dels prestam sobrel comtat, perque ell hauia manat, pàg. 467 

 
per que interrogatiu indirecte 

E dix en ·R· de Muntcada: En Nuno, ben conexem perque ho deyts ne o fets, pàg. 103 

E nos maraueylam nos fort daçò e demanam a aquels qui tenien les portes per nos, e 
dixem los perque ls hauien lexats entrar ne quils hi hauia meses, pàg. 36 

Responem li que el nos ho hauria a dir, quar pus el enuia per nos, no li diriem re si 
el no deya per que, pàg. 120 

E dixeren: Senyor, si uos fets per que, nos rafarem lo ual, pàg. 118 

E don Nuno enans que començas sa raó pres sa riure, e demanam li nos perque  
reya, pàg. 120 

E nos tiram, nos a una part e escoltam los, e dixeren que sils fayem perque, quels 
nos darien lo Rey de Maylorques, pàg. 136 

E dixeren els per que y contrestauem, que açò ualia pus, pàg. 138 

E sobre açò dix don Nuno: Senyor, perque  estats aqui uos ne nos, que mens es tot ço 
que nos fem; que les pedres que nos pot hom enujar, pàg. 150 

E seran entre nos e terra de chrestians, tots sauran a retre, perque  nos ferem 
denant, e no poran hauer lo conduyt quels uenia de Borriana, pàg. 178 

E dix lo Maestre: Per que fem vna cosa que façam aquesta fiança al Rey, pàg. 212 

E man que tingats lo secret tro que uegen les gents per que s fa ne per que no, que jo 
les he feytes, pàg. 253 

E el dix: Jous dire perque men uuyl anar, pàg. 280  

E dixem li que dixes per que era uengut, pàg. 310 
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E nos per tal que hoissem dell perque ns hauia feyt aquel mal asseguram lo. E uench 
denant nos, e dixem li per que ns hauia feyt mal, pàg. 337 

E nos demanam li per que hauia enuiat per nos, pàg. 367 

E direm los que uoliem saber per que faeren aquel sagrament, pàg. 411 

Car gran maraueyla era de jurar se hom contra senyor si no sabia per que, pàg. 411 

Dezir uos he jo per que toui Alfama por algun temps, pàg. 437 

 

per que interrogatiu directe 
Perque nons uoliets creure de ço que nos uos conseylauem?, pàg. 47  

E dixemlos: perque hauien enuiat per nos?, pàg. 76 

E nos dixem li: Donchs perque demanam nos altre loch en que arribem sino en 
aquel, pus ayga dolç hi hauem?, pàg. 95 

Uench nos lo bisbe de Barcelona, e dix: Senyer, per amor de Deu nous cuytets tant. 
Perque no, Bisbe?, pàg. 108 

E don Nuno dix ai Rey de Maylorques, que dixes perque  hauia enuiat per el?, pàg. 
122 

Per que no fets tornar al pleyt que laltre dia parlauem?, pàg. 128 

E per que us diria hom mes?, pàg. 194  

E dixem li: Rey, per que fets açò?, pàg. 199 

 E dix nos don Blasco: Senyor, pus lo Rey no ha cura de sa fazenda, perque  nauets 
uos major cura que ell?, pàg. 200 

E el dix: Micer, per que?, pàg. 207  

E dix ·I· caualler, mas nons membral nom: Per que no enuiats a don ·Bñg· que 
encara uos uenria a bona hora?, pàg. 270 

E el dix: Per que no?, pàg. 272 

E el dix: Senyor, per que descaualgare?, pàg. 273 

E nos dixem li: Per que u sen uolets anar?, pàg. 280 

E sobre açò larquabisbe de Narbona qui era hom coratjos dix nos per que estauem 
aixi que no fayem neguna re?, pàg. 302 

Con era estat açò per que ns faeren aquels senyals?, pàg. 344 

E laltre dix li: Per que m uolets menar al Rey?, pàg. 364 

Si a nos nou demanauen, e uos res nos en demanas, donchs per que hi parlas uos?, 
pàg. 364 

Quens enuiaua a dir per que l teniem assetiat?, pàg. 371 

Per que nous plau açò, e nons ho conseylats?, pàg. 384 

Per que hauia tras nuytat a Fferran Sanxeç per destroirlo, e morir?, pàg. 493 
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Li deuien dir: uos, per que estats mal ab uostre pare?, pàg. 499 

E ell dix:. Donchs per que fets aquest aiustament aqui?, pàg. 518 

 

ço per que 
Que siruam a nostre Senyor de ço per que  hic som uenguts, pàg. pàg. 111 

Li parla lo Rey de Maylorques, que complit ha ço per que hic uench: e jo noy uul 
mes dir, pàg. 126 

E aixi tornassen Ali Albatach, que no poch acabar ço per que era uengut, pàg. 288 

E quan fo uengut dix nos ço per que l Rey de Ualencia lauia trames, pàg. 309 

? 
E aqui faem mal a aquels quins hauien feit per que, e be an Atbran, e a aquels quis 

tenien ab el, e daquels faem consols, e conseylers, e bayle: e pus nos los hi metem, han 
ho tengut ells o aquels que ells hi metien tro ara, pàg. 336 
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Crónica  del rey d’Aragó  en Pere IV  lo Ceremoniós  ó  del Punyalet,  
escrita per lo mateix monarca  ab un pròleg de  Joseph Coroleu, Imprenta 

La Renaixença, Barcelona,  1885 
 

per a             13 per a que 1 per+S.N.+a+inf  
per+inf. causal 1 per+inf. final1 195 per+inf. de dest. 128 per+inf.d’immediatesa 0
per+inf. d’acció no feta 0 per+inf. d’acció retribuïda 5   

per tal com 69 per ço com           60 per ço car 1 per tal car 0
per ço 34 per raó de 36 per qui 4 ço perque relatiu 3
per què relatiu A.nom. 13 per què relatiu A.orac. 83 per què interrog. dir. 1 per què interrog. indir. 3
perquè causal 8 perquè final 3 per + rel.comp. 44  
Per tal que 40 per ço que           21 per tant 0  
per tostemps 1 per null temps 0 Si per aventura 5 per altres valors 1.122

 
per a (13)2 

Dijous primer dia de juliol, ab nostres batalles ordenades en la manera ja dita, 
partim de Copliure e venguem-nos attendar sobre lo castell de la Rocha; e aqui faem 
cridar tala per al dia següent, e ordenam aqui nostre setge, pàg. 148 

E per tal com Nos no entenem sinó dels regiments que a nostre honra e a profit de 
nostres regnes e terres convenen, axí pera tots los barons e cavallers, com vingueren a 
nostre pare, pus havem dit, que·l predit infant don Jaume era primogènit e successor 
del rey En Jaume nostre avi, volem tan solament parlar d’aquestos dos, ço és, del infant 
En Jaume e de nostre pare, pàg. 19 

E continuam axí nostre camí tro a la ciutat de Avinyó, e los prohòmens de la dita 
ciutat tragueren-nos dos palis, la hu pera Nos e l’altra per al dit rey de Mallorques, 
pàg. 75 

Dimecres a IX de juny lo capità de la torre del Pujol tremès pera mossèn Guillerm 
de Bellera, per tal com alguns de la establida havien deute ab ell, pàg. 140 

Senyor, yo veig que aquest fet és destructió de vostre regne e mal pera Nos: si a vós 
Senyor plahia, yo mouria alguns tractaments ab alguns nobles en manera que us en 
tirassets la major partida a vostre servey, pàg. 190 

Faria donació de son regne a la corona D’arago, la qual cosa Nos no valguem 
aceptar pera Nos, ne aytantpoch ho valguem consentir de nostre fill, ans nos plague 
més pera Nos pendre per muller una dona apellada Sibila de Farcia, filla de un 
cavaller de Ampurda, pàg. 290 

E aximateix demanam ajuda als prelats contra lo rey de Marrochs en ajuda del 
Castella per al setge que tenia sobre Alzazira del Phadre, pàg. 128 

                                                 
1  Pel que fa a la dificultat sempre present ―especialment en aquest text― a l’hora de destriar entre 

destinació i causa impulsivofinal, vegeu més amunt 05.05. Això es fa ben palès en aquesta Crònica on 
l’estil narratiu descriu accions ja passades, en les quals apareixen molts de possibles agents amb 
actuació directa o indirecta. Això fa que els dubtes sorgeixen molt sovint i en dificulta la classificació. 
En conseqüència, hem d’advertir que la distribució proposada podria variar lleugerament, ja que hi ha 
casos en què igualment podríem situar el sentit en un costat com en l’altre. 

2  Ni ha dos més als títols 
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Be és ver que manam et nostre thesorer que retengués mil liures que li havíem 
manades dar a En Jaume de Mallorques pera messió del camí, ab què se n’anàs. Mas 
En Jaume de Mallorques ab tota sa companyia foren tota aquella nit ab gran reguart e 
pahor, pàg. 164 

No resmenys trobam grans obres e fort notables pera fortaleses de les dites ciutats, 
axí com torres e murs e valls e encara sisternes e pous secrets que per defalliment 
d’aygua les dites ciutats perdre nos poguessen, pàg. 283 

Los dits mossènyer Miquel Perez Çabata e mossènyer Garcia de Loriç defeneren. e 
estaven rots pera morir per nostra vida e per nostra honor, pàg 49 

Y el rey de Castella sentint nostra anada vers la part de Oriola, cuytas pera 
contrastar lo nostre bon propòsit que havíem per socórrer a la dita vila, pàg. 273 

per a que (1) 
Trames letres a tots los richs hòmens, barons e cavallers e mesnaders e procuradors 

de les ciutats e viles del regne de Aragó y de Catalunya, pera que·y tractassen pau ab 
Nos, a fi qui ell pogués entrar en les damunt dites ciutats, pàg. 179 

 
 haver a + infinitiu 

Perquè hagués a socórrer a aquells qui hi eren, pàg. 31 

Deu nos ha a guarir la anima, pàg. 82 
a + infinitiu de destinació 

Inquisítions contra algunes persones generoses, de las quals dehia hom que entenia 
a fer justitia, pàg. 21 

Veent que aquell hàbit havia spay de un any a fer professió, e que sen poguera 
penedir, pàg. 42 

Venguessen cuytadament y entrasen per Cerdanya a foragitar lo nostre enemich de 
nostres terres; pàg. 182 

 
per + infinitiu causal 

No perdent lo cognom de Luna per ésser promogut en Archabisbe, pàg. 48 
 

per + infinitiu destinació 
Partí de la ciutat de Barcelona ab vint galeres, e ab altre navili de naus e quoques e 

altres veixells per venir a Portfangos, pàg. 25 

Stant lo dit senyor rey En Jaume en lo dit loch de Portfangos per donar doctrina al 
dit senyor infant Nanfos sobre los affers de la conquesta, pàg. 25 

Recullirse e de partir del dit Portfangos, per passar al dit regne de Sardenya, pàg. 
26 

Partí lo senyor infant del loch de Palma de Sols per anar a la Vila de Esglésies, pàg. 
28 

Après que hac stat dins la dita vila vn dies, partí de aquí per venir al setge del castell 
de Càller, pàg. 31 
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Ordena quel noble En Francesch Carroç romangués per guardar ab les galeres les 
naus e altres veixells, pàg. 33 

Travessant per lo camí qui va de Decimo a castell de Càller, per encontrarse ab los 
enemichs, pàg. 33 

Ordena que En Benet de Boxadors cavaller e En Guillerm Onlomar conseller anasen 
a Pisa per rebre lo dit homenatge dels ancians del Comú, pàg. 37 

Lo senyor infant parti del loch de Bonayre ab tot son hostol per tornarsen en 
Catalunya, pàg. 37 

Vench lo dit senyor rey nostre pare de les parts de Aragó per fer soterrar lo cors del 
dit senyor rey En Jaume, pàg. 39 

Es largament feta menció, emperò, per continuar lo temps següent, pàg. 41 

Venchsen encontinent de Çaragoça, hon era, a Barcelona, per ésser a la sepultura 
de son pare, pàg. 45 

Vench a Çaragoça, hon era lo Archabisbe de Çaragoça, per darli a sentir com lo 
senyor rey volia cobrar Nos e nostre frare el infant En Jaume, pàg. 48 

Mossenyer Garcia de Loriç empararense de Nos, e per fugir a aquella persecució, 
ferennos anar a Exea, pàg. 48 

Alguns de nostre consell tremetem al senyor rey nostre pare per significarli algunes 
coses, pàg. 49 

Car ella ho feu com pus secretament poch, provehim al pas de les barques de Ebro, 
per embargar son camí, pàg. 52 

E en les cadenes se van pendre per destrar prohomens de Çaragoça, pàg. 59  
Que comparaguessen davant Nos en lo dit castell, per fernos sagrament de feeltat, 

per hoir algunes paraules per Nos ordenades de dir a nostre cor, pàg. 62 
Faemli processos justs e rahonables, e per complir los processos tremettem lo infant 

En Jaume comte de Urgell, frare nostre, ab los richs homens, pàg. 63 
Per combatre, assetiar e talar (‘arrassar’) Exerica, pàg. 63 
Acordam de partir de la dita ciutat ab les hosts, per anar assetiar la vila de Exerica, 

pàg. 63 
Aturam-nos aquel dia al Toro e l’endemà, per ordenar ço que don Pedró de Exerica 

devia fer, pàg. 63 
Diguerennos, que per colorar (‘dissimular’) nostre levar del setge, anassem a 

combatre Exerica, pàg. 64 
Aqui fo lo infant en Pere ab Nos, per tractar que no fos feta guerra entre Nos e lo rey 

de Castella, pàg. 64 
Foren appellats diversos prelats, barons e cavallers assenyalats, e sindichs de 

ciutats assenyalades del regne de Aragó, de València, e del Principat de Catalunya, per 
acordar que fariem dels affers damunt dits, e per finar ab la reyna nostra madastre, pàg. 
65  

E sobre aço haguem nostre acord que sen tornassem a València  per delliberar ço 
que en aço fer se devia, pàg. 69 
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Nos que érem en València  mossenyer Aznar de Mosset, per obtenir alongament del 
dit homenatge, pàg. 70 

Prometerenli de nostra part de ferli ajuda de deu galeres que stiguessen en les mars 
del stret ab lo estol del dit rey de Castella, per contrastar lo passatge del dit rey de 
Marrochs, pàg. 71 

E lendema, que fo lo jorn appellat dels defunets, tenguem nostre camí per anar en 
Avinyó, pàg. 74 

Dona al dit rey de França favor e passatge per la sua terra, per fer sa entrada en 
Catalunya, pàg. 81 

Car vos no sots metge per guarirnos, car Deu nos ha a guarir la anima, pàg. 82 
Anam al loch de Montblanch per tenirhi lo estiu, pàg. 85 
Nos, axi com sabets, havem anar a Barcelona per convocar corts als catalans, pàg. 

87 
La Almoyna que ladonchs se cullia per tot lo regne de València  per fer armada 

contra moros en ajuda del dit rey de Castella, pàg. 90 
Per companyar a ell mossèn Lope de Luna, pàg. 94 
E dixnos, que eren stablits tots los ports e les cales e les plages de la ylla de 

Mallorques de gent de cavall e de peu, per contrastar a Nos de pendre terra, pàg. 97 
E acordam ques partissen les galeres per pendre terra en quatre partides, pàg. 98 
E faeren semblant de pendre terra per tenirlos a noves e empatxats, pàg. 98 
Tots noy podien caber en les galeres e en barques de panescal de les naus, per 

metrels en terra, pàg. 98 
E haviala harmada a son cost e messio per servir a Nos en los affers, pàg. 101 
E après, vers hora de mig dia, tremetem mossenyer Bernat Sort e Francesch Foix 

scriva nostre al castell de Bellveer per rebre lo castell den Nicolau de Mari e de les 
guardes, pàg. 108 

La primera si es de portar la corona e les altres insígnies reals per donar honor a la 
ciutat e regne de Mallorques, pàg. 109 

La segona per mostrar e dar honor e noblesa a la ciutat de Mallorques, pàg. 111 
La tercera per esplicar e declarar a ells nostre dret, pàg.  
La quarta per publicar algunes avinences que eren fetes a Nos, pàg. 111 
Cent homens a cavall, per guardar la ciutat e la terra, pàg. 113 
E faem nostre pertret de nostres apparellaments per entrar en les terres de Rosselló, 

pàg. 116 
Per haver llur consell sobrel guiatge que era demanat, pàg. 119 
Fornirnos daço que haviem ops per anar a Perpinyà, pàg. 124 
Alguna altra companyia de peu ensemps ab lo vezcomte Dilla e per exir a carrera a 

mil d homens de peu, pàg. 125 
Apparellament de totes coses necessàries per tornar poderosament de Barcelona en 

Roselló, pàg. 128 
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Faem fer ginys en València  y en Barcelona, e maniellets e gates per combatre, pàg. 
129 

E puix tornasen per desarmar en València ; e Nos cuytam nostre apparellament per 
entrar en Roselló, pàg. 130 

Que faes fer un castell de fusta per combatre la vila de Argiles, pàg. 136 
Tot aquest dia estiguem ab molt gran alegria e faem nostre pertret per combatre ab 

los ginys la casa del Puiol, pàg. 140 
En Pere ab gent de cavall e de peu a Copliure per escloir e regonexer la vila e la 

força, pàg. 140 
Dilluns à catorze del mes de juny faem apparellar los ginys e tremetem a Barcelona 

e al comtat de Empories per gent de peu per combatre los revals de Copliure, pàg. 141 
Es vers Portvendres, per combatre la terra que es en un puiol sobre la església del 

frares, pàg. 141 
Faem asseure lo giny major de Barcelona davan Nos en un baixest per combatre la 

vila, pàg. 141 
Valia molt mes que Nos e nostres gents haguessem algun affany e treball en aquest 

temps per haver pau perpetual, pàg. 142 
Altre no poguessem fer per leixar pau als nostres e aquells qui après Nos vendrien, 

pàg. 142 
Estants ja dins les cortines per oyr missa, venen a Nos un hom guarnit de nostra host 

e dixnos, pàg. 144 
Car Celoquia tenia En Paga de Mallorques frare no Ledesme den Jaume de 

Mallorques per significarlosho, pàg. 148 
Diumenge après En Paga de Mallorques, qui tenia lo castell de la Rocha, nos feu 

parlar patis e après despay per retre lo castell tro dimarts per lo mati, pàg. 148 
Faem apparellar nostres gents de viandes e daço que haviem mester per partir 

lendema, pàg. 149 
Alguna companyia de cavall e de peu que ell havia tramesa a sanct Hippolit per fer 

cavalcades, pàg. 151 
En Jaume de Mallorques al castell de Falles, e pensava cuytar per anarsen fora 

nostra terra, pàg.  
Anaren vers Vilafranca de Conflent per entrarsen en la manera que havien fet a 

Puigcerdà, pàg. 165 
E ordenam de aturar aqui tota la hivernada per metre la terra en bon estament, pàg. 

169 
Vench a Nos misser Bonifaci [...] e per anarsen ab los nostres missatgers que volíem 

tremeter a cort de Roma, pàg. 171 
En Jaume de Conesa scriva e En Ramon Sicart secretari, per anar en Avinyó al 

sanct pare Clement, pàg. 171 
Que certes galeres estiguessen en mar per guardar les marítimes, de enemichs, pàg. 

175 
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Que certes galeres estiguessen en mar per guardar les marítimes de enemichs, pàg. 
175 

Al rey de Portugal, per tractar matrimoni entre Nos e la infanta filla sua, per nom 
Elionor, pàg. 178 

Donant a entendre ques faea per observar e mantenir furs, privilegis e libertats, pàg. 
179 

En Jaume de Montpeller era vengut de Cerdanya, hon era anat per pendre a 
Puigcerdà, pàg. 183 

Nos après poch dies partim de Leyda per anar a Çaragoça, pàg. 185 
Perque·ns covench a honor de Deu y per guardar les nostres terres de perills, pàg. 

187 
Mas per partir baralles e contrasts que entre les companyies de cascun a vegades 

sesdevenen, pàg. 188 
Que nengu de la ciutat ne altre persona nons gosaven venir per fernos reverencia, 

pàg. 189 
Esperaba quel rey de Castella li devia trametre axi com feu per servir nostre, pàg. 

200 
Damposta ab qualque vi o vn de mula correch a ells per fer-los tornar, pàg. 205 
E los de València  fahien gran esforç envers los nostres qui cridaven qui volien 

cavallers e homens de paratge per capdellar y enforçarlos, pàg. 205 
Tremetem nostres missatgers a la ylla de Sicilià per fer matrimoni ab la filla del rey 

En Pere de Sicília, pàg. 209 
Tota la gent guarnida e aparellada per combatre, pàg. 215 
Ab llurs estandars levats e tots aparellats per combatre giraren sobre lo hostol dels 

Genovesos, pàg. 215 
Que tots se aparellassen ys guarnissen per dar la batalla als Genovesos, pàg. 220 
Feulas omplir de grans luminaries per dar plaer y confort als nostres, pàg. 224 
Ab nostre gran hostol a la Illa de Sardenya per fer execució contra lo Jutge 

Darborea, pàg. 225 
Foren atorgades en ajuda del nostre passatge y altres offïcials per fer adobar les 

galeres al nostre passatge necessàries, pàg. 225 
Y les persones que leixam en Barcelona per continuar los affers foren Pere de 

Muntcada, pàg. 226 
Y en València, per dar recapte als nostres affers, lo bisbe, pàg. 226 
Que personalment o per llurs procuradors bastants fossen en lo castell de Càller per 

celebrar corts generals, pàg. 229 
Tinguem nostre camí vers la ciutat de Barcelona per continuar los affers dessus dits, 

pàg. 241 
Que per millor reforç y guarda dels dits regnes y encara per offendrer y damnificar 

los enemichs, pàg. 242 
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Y asignamhi lo loch de Borja hon estigues per fer la guerra ab nosaltres, pàg. 246 
Nos plach que la mesquina de gent popular vengués à la ciutat de Çaragoça per 

haver vida y sostenir llurs persones, pàg. 247 
Estàvem en acort si yriem a Taraçona per parar batalla al dit rey de Castella, pàg. 

248 
Barons y cavallers nostres vengueren a Nos per tractar dels affers de la qüestió 

dessus dita y, pàg. 249 
Fo ab Nos linfant En Ramon Berenguer honcle nostre ab molta companyia y bona 

per fer nostre servey, pàg. 251 
Armades per passar a la illa de Mallorques, pàg. 252 
Ab un gran trabuch que hagueren fet, lo qual estava en la popa per tirar contra la 

nostra nau, pàg. 253 
Leixant en lo dit setge gins y artilleries y altres apparells que havia fets per 

combatre, pàg. 255 

En lo camp de aquell nos attendam per regonexer nostres gents, pàg. 257 
Alguns richs homens e cavallers nostres e per complir e fermar les convinençes, pàg. 

257 
La dita pau fo fermada e publicada per remoure les grans e innumerables despeses, 

pàg. 258 
Al vinten dia de juliol après següent que partim per anar a la ciutat de Barcelona, 

pàg. 258  
Del mes de abril après següent per fer la via de Cobliure, pàg. 259 
Veents la cosa ésser verdadera, per dar recapte al mal que estava apparellat, pàg. 

259 
Gents darmes que tenia per fer nostre servey, pàg. 260 
E fon a Nos feta proferta molt gran per socórrer a les necessitats de la dita guerra, 

pàg. 260 
Regonexents molts lochs de la frontera per fortificar aquells, pàg. 263 
En Pere nostre honcle y lo infant de Navarra per anar a Osca per affers necessaris, 

pàg. 264 
Lo dit rey de Castella trametia aqui per deffendre aquella be quatre mil homens a 

cavall, pàg. 266 
Que mentre cent de nostres companyies fossen per passar lo dit pont, james no 

passaríem, pàg. 268 
Y estants en nostra moguda per satisfer a la honor real, haguem altre ardit, pàg. 272 
Altres gents de peu y de cavall per socórrer y deliurar y fornir de viandes la dita 

vila, pàg. 272 
Cuytas pera contrastar lo nostre bon propòsit que haviem per socórrer a la dita vila, 

pàg. 273 
La jornada que lendema devíem fer per delliurar la dita vila Doriola, pàg. 274 
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Ordenant-se batalles per venir al dit camp hon érem, pàg. 275 
Molta gent dextra en lo fet de la mar, per contrastar al hostol del rey de Castella, 

pàg. 279 
Ab gran ajust de gent darmes de les parts de Anglaterra, per deseretar lo rey En 

Henrich, pàg. 283 
Les quals naus a punt de fer vela per partir, pàg. 290 
 

per + infinitiu impulsivofinal  
Les quals lo dit senyor infant havia fets noliejar per portar cavalls, pàg. 25 

Companyia que lo dit jutge los havia liurada per vedar (‘impedir’) que viandes no 
entrasen en lo dit castell, pàg. 27 

Jaqui (‘deixà’) hun leny armat per denunciar a les naus e altre navili que faessen 
aquella via, pàg. 27 

Trames à la dita Vila de Esglésies, per veure lo continent qui aquells qui hi eren 
farien, pàg. 28 

Vint galeres anassen en les parts de Pisa per fer aquell dany, pàg. 29 

Entro ab cc homens a cavall qui sans, qui malalts, per guardar la vila, pàg. 31 

Qui contínuament stiguesen entorn los enemichs per saber ço que fahien e llur 
captaniment, pàg. 32 

E lendema aquells del castell demanaren treua per soterrar los llurs morts, pàg. 36 

E fet aço anassen en Aragó per coronarse rey, pàg. 39 

E per fer-li major honor, e per esguart de la conquesta que novellament havia feta, 
les gents de cascun loch exien-li a carrera ab armes e dançant, pàg. 42 

Venia al senyor rey nostre pare per retreli lo castell, pàg. 44 
Yriem a Barcelona per fer soterrar lo cors, e per ferli aquella honor que bon fill deu 

fer a son pare, pàg. 53 
Però es ver que ells venien per veure e saber en quin signe seria coronat, pàg. 56 
E acostamnos al altar per rebrer ab devoció nostra coronatio, pàg. 58 
E van posar entorn del dit cavall, ço es de cada part, sengles cadenes longues de 

argent per destrarnos (menar el cavall pel ronsal), axi com era acostumat, pàg. 59 
Faem-li processos justs e rahonables, e per complir los processos tremettem lo infant 

En Jaume comte de Urgell, frare nostre, ab los richs homens, pàg. 63 
Aqui fo lo infant en Pere ab Nos, per tractar que no fos feta guerra entre Nos e lo rey 

de Castella, pàg. 64 
E aço feu ell per destorbar lo dit parlament, pàg. 65 
Era vengut en la nostra cort per haver de Nos valença contra lo rey de Castella, pàg. 

66  
Que de fet anassen al rey de Castella personalment per finar los affers de la dita 

reyna nostra madastre, pàg. 67 
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Per cumplir la promisio que haviem feta als procuradors de la dita reyna e del infant 
En Joan, pàg. 68 

Anam a Borriana per liurar los dits lochs, pàg. 68 
Fos vengut a Nos per fernos lo dit homenatge, pàg. 70 
Partim de Tarasco per entrar en Avinyó, pàg. 74 
E los iiii romangueren ab Nos per acompanyarnos, pàg. 75  
Los altres dos cardenals romangueren ab lo rey de Mallorques per acompanyarlo, 

pàg. 75 

Metem la ma a la nostra spasa per darne e ferir lo dit rey de Mallorques, pàg. 75 
E lo dit rey de Mallorques atura tot aquell dia ab lo pare sanct per fer sos affers, pàg. 

76  
Volia anar a Barcelona per conquistarla, pàg. 81 
Nos som tornats de cort de Roma, hon eram anats, segons que largament se conte 

atras, a la fi del segon capítol, per fer lo homenatge al dit Pare Sanct, pàg. 85 
Nos, partim eximateix de Muntblanch e anamnosen per tenir tot el stiu al monastir 

de Poblet, pàg. 86 
Nos no podiem haver galeres armades com de València, hon ne haviem fetes ja 

armar x per trametreles al estret de Gibraltar, pàg. 89 
La ylla de Mallorques, hon haviem acordat de passar per applicar lo dit regne a la 

nostra corona, pàg. 94 
E faem fer nostre gran estol per fer lo dit passatge, pàg. 94 
Los consellers quins eren dats per regirnos en la mar, pàg. 95 
Tots los dits consellers quens eren dats per regir en la mar, pàg. 96 
Que partissem del cap veill de Lobregat, per vogir tota la ylla de Mallorques e per 

haver lengua, e saber tots los ardits de la ylla e comtats en qual manera eren stablits, 
pàg. 97 

Haviem tramesa a sancta Ponça ab sis galeres, per descobrir la host e per regonexer 
altra vegada lo port de santa Ponça e la gent quey era, pàg. 97 

Lo xxvi dia del dit mes de maig aturam aqui mateix per reposar los cavalls del mal 
tret que havien passat en la mar, pàg. 101 

E faem nostra via vers la ciutat de Mallorques per assetiarla, pàg. 104 
E tantost que digueren que venien e eren aqui per fernos lo homenatge, pàg. 106 
Tremetem ab v galeres mossenyer Gilabert de Corbera a la ylla de Menorca per 

requerir quens liurassen la terra ens faessen homenatge, pàg. 109 
No érem venguts per destruhir ne per fer-los messioneiar, pàg. 110 
Lo qual cardenal fo a Nos tremes [...] per lo sanct pare, per tractar e fer avinença 

entre Nos e aquell qui fon rey de Mallorques, pàg. 116 
Una bulla del sanct pare en quens significava quen trametia dit cardenal per tractar 

pau, pàg. 116 
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E romanguem aqui per rebre yiandes e per darne a les hosts e per coure pa, e per 
esperar lo navili quens portave refrescament de viandes, pàg. 126 

Però après dormir vench a Nos lo cardenal, per continuar lo tractament entre lo que 
fon rey de Mallorques e Nos, pàg. 126 

E ab tant lo cardenal fo molt alegre daço e intra tant tost a Perpinyà per parlar ab 
aquell qui fo rey de Mallorques, pàg. 127 

Anam vers la ciutat de València per haverne ajuda, pàg. 128 
appellats los syndics de les ciutats e viles reals del regne de València  per haver la 

dita ajuda, pàg. 128 
Acordam de anar en Aragó per demanar ajuda a la dita execució e per visitar lo dit 

regne, pàg. 128 
Vench frare Guillerm per capdellar quels ne tornas, pàg. 130 
En Figueres aturam per esperar nostres companyies, pàg. 134 
E anava mossenyer Ramon de Anglesola darrera per guardar que nostra gent no 

prengués mal, pàg. 135 
Tremetriem companyia per talar la terra de Rosselló, pàg. 135 
No sou venguts ab les recenes per prometre e attendre ço que es ampres, pàg. 137 
Lo qual En Jaume de Mallorques tremetia per ésser capità de Copliure ensemps ab 

En Jofre Destandart, pàg. 138 
E daltra part fsem apparellar una grua e molta lenya e rama per combatre ab 

buçons e altres apparellaments, pàg. 140 
E jaemnos devers Argilers per acullir lo dit cardenal, pàg. 142 
E la nostra gent combatels de la part de la vila deius tot aquell dia; e Nos per 

guardar la vila faemhi metre En Ponç, pàg. 150 
La companyia que era a Clayra isqueren per tolre la presa als nostres, pàg. 151 
Ana vers Perpinyà per haver vistes ab En Jaume de Mallorques, pàg. 152 
Joan de França venia vers estes parts per tractar pau entre Nos e En Jaume de 

Mallorques, pàg. 152 
Pedró de Exerica torna a En Jaume de Mallorques per amenarlons, pàg. 153 
E Nos presemlo per la ma per levarlo, pàg. 153 
Mudas a Tuhir per estar, pàg. 156 
Per punir e castigar aquest excés, e per reebre homenatge dels homens aturam a 

Vilafranca, pàg. 157 
Ens exis al camí per parlar ab Nos, pàg. 158 
Los haviem appellats per haver consell dells sobre lesguart graciós, pàg. 159 
Altres que haviem guiats per fermar les batalles no curaren de venir, pàg. 165 
Sen anava per occupar los lochs que Nos li haviem levats, pàg. 165 
Messe en camí per venir a Puigcerdà, pàg. 165 
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En Jaume de Mallorques se apparellava per entrar en Puigcerdà, pàg. 166 
Volgueren sempre partir daqui per muntar a les muntanyes, pàg. 166 
Anàvem per cobrar la vila de Puigcerdà, e gitar les gents estranyes, pàg. 167 
En Jaume de Mallorques ne fo èxit per anar a Vilafranca de Conflent, pàg. 167 
Los uns corregueren als portals per tancarlos e establir los murs, pàg. 168 
Faem muntar en Cerdanya En Guillerm de Bellera gobernador per refermar lo loch 

e punir aquells qui havien tractada la entrada den Jaume de Mallorques, pàg. 169 
Vench a Nos per fer reverencia lo vezcomte de Narbona, pàg. 169 
En nom seu propi, e axi com havent poder del rey Bulcacen de Marroch, per haver 

pau entre Nos els dits reys de Marrochs e de Granada, pàg. 171 
Missatger del rey En Phelip de França e conseller seu, per tractar pau e avinença 

entre Nos e En Jaume de Mallorques, pàg. 171 
Estant Nos en la vila de Perpinyà per posar en bon estament los comtats, pàg. 172 
Ab claus falses obrissen les portes del castell de Perpinyà, e que dins se amagassen 

per obrir les portes al dit En Jaume de Mallorques, pàg. 173 
La qual cosa ell no feu, ans sen ana a la ciutat de Çaragoça per continuar son mal 

propòsit, pàg. 178 
Quey tremetessen llurs procuradors e sindichs per fermar liga e conspiració entre 

ells, pàg. 179 
Mes val socórrer e anar en Rosselló per contrastar al enemich, pàg. 181 
Hon estiguem un dia tant solament per haver acort e ajuda daquella, pàg. 182 
Partim del dit loch de Tuhir, per seguir nostre camí vers lo dit Jaume de Montpeller, 

pàg. 183 
Estiguem catorze jorns, per cobrar a nostra ma totes les forces e los lochs del dit 

Castelló de Cuxa, pàg. 184 
Lo dit castell de Arria se reté; e per posar en bon estament les torres estiguem en 

Perpinyà ben prop de un mes, pàg. 184 
Quens en venguessem a Çaragoça per tenir corts als aragonesos, pàg. 184 
Al dia quels havíem assignat per tenir corts en la ciutat de Çaragoça, pàg. 185 
Anaren al infant En Pere honcle nostre per desafiarlo, pàg. 185 
Com alguns homens richs e cavallers e altres venguessen ab Nos, axi per fer 

reverencia com per parlar ab Nos, pàg. 187 
Trametem a misser Rodrigo Diez vicicanceller nostre a les corts, per prorrogar 

aquelles tro en lendema, pàg. 188 
E axi com venien per fernos reverencia e per tractar, tots venien justats, pàg. 189 
Tantost partimnosen per anar en Cathalunya y per haver gents de cavall y de peu 

per combatrens ab ells, pàg. 192 
Nos partimnosen y tenguem nostre camí, per anarnos en Cathalunya, pàg. 192 
La infanta de Portogal era venguda per complir lo matrimoni ab Nos, pàg. 193 
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Alguns dells anarenhi per companyarla, pàg. 195 
Eren venguts a Nos per fernos reverencia, pàg. 195 
Havia fets venir lo rey de Castella per socórrer als dessus dits qui eren en Epila, pàg. 

200 
Y de continent Nos dreçam nostre camí vers lo loch de Caranyena per acordar que 

fariem en los affers dessus dits, pàg. 201 
Anam a Murvedre, hon aturam alguns dies per replegar nostra gent y ordenar 

aquella, pàg. 204 
Bernat Dolzinelles thesorer nostre entraren en la ciutat per regonexer algunes coses, 

pàg. 206 
Lo dit Rey sen passa en Sardenya per castigar lo jutge Darborea, pàg. 213 
E acordaren los capitans de calarse al port de Contestinoble per mesclarse ab dites 

ix galeres del emperador, pàg. 215 
Partim de la ciutat de València  per anar al parlament damunt dit, pàg. 217 
Anamnosen en València, per fer espatxar la armada, pàg. 218 
A la ciutat de Mallorques, per demanar ajuda al regne de Mallorques, per la dita 

guerra, pàg. 218 
Fahia apparellar les galeres nostres y metre en cunç per dar batalla al dit loch del 

Alguer, pàg. 221 
Era venguda a Nos al real nostre per saber la novella que Deu nos havia tramesa, 

pàg. 222 
Anam a la Seu de la dita ciutat, per retrer gràcies a Deu, pàg. 222 
Y per pacificarse ab ell, tramesli dona Elionor, pàg. 223 
Vench a la posada de mossèn Bernat per pendre son comiat, pàg. 223 
Y après Nos, per metre cor a les nostres gents, ordenam y acordam, pàg. 225 
Habem acordat de pasar a la Illa per cobrar y reformar y fortificar aquella, pàg. 226 
Aço fes mes per torbar lo passatge nostre que per altra manera, pàg. 226 
Altres apparells que haviem fets fer per combatre y posar setje, pàg. 227 
Navegam ab tot nostre hostol fins Alguer, hon aturam alguns dies per reformar y 

fortificarlo, pàg. 231 
Anaren al dit rey per dirli ço quel dit frare havia oyt, pàg. 234 
E tremetemhi nostres comissaris per pendre y occupar tots los bens dels sotsmesos, 

pàg. 241 
Deviem partir de la dita ciutat de Barcelona per anar a Leyda, pàg. 242 
Après partint de Barcelona tinguem nostre camí vers les parts de Leyda, per haver y 

replegar y fer ajust de les gents que devien seguir vers les fronteres de Castella, pàg. 242 
Y aqui estiguem per fer la guerra contra lo dit rey de Castella; y per continuar los 

dits affers mudamnos a Calant, pàg. 242 
Lo pare sanct trames a Nos per legat lo cardenal appellat Guillerm per tractar pau y 
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concòrdia entre Nos y lo dit rey de Castella, pàg. 246 
Parti de Nos y anassen al rey de Castella per notificarli los affers per los quals lo dit 

pare sanct lo tremetia per tractar pau y concòrdia, pàg. 246 
E per visitar lo dit regne de Aragó, partim de Çaragoça, pàg. 249 
Per tractar sobre los affers de la treva, pàg. 249 
Que vengués a Nos y romangués en nostres regnes y en nostre servey, per defendre 

nostra terra y la sua, pàg. 249 
E com som a madona sancta Maria del Puig, per visitar aquella, nostra molt cara 

muller la reyna parí una filla, pàg. 250 
Era en Sevilla per fer grans armades, pàg. 252 
Acordam de fer nostre camí y verçosament vers Barcelona, per apparellar nostre 

navili, pàg. 252 
Semblantment foren ordenats tots los lahuts marítims, y ab llurs mantellets, per 

contrastar al dit hostol de Castella, pàg. 252 
Giraren les querenes vers la mar y les ubertures vers terra, per defendres dels 

passadors quiy venien, pàg. 253 
Y en aquell loch on lo navili ha costuma de sorgir, collaren totes les naus per fer 

vela, pàg. 254 
Anassen personalment a la dita illa de Eviça per combatrens ab lo dit rey, pàg. 254 
E per continuar los nostres affers de la guerra, partim de Çaragoça, pàg. 256 
Axi quen partim ens entornam a Leyda hon estiguem per alguns dies e per continuar 

los affers de la guerra, pàg. 256 
Les dites nostres gents, anassen de continent per alleujarnos al camp Alaves, pàg. 257 
Fossen sobrel siti del dit loch de Fariza per combatre al dit rey de Castella, pàg. 257 
Y en aquest dia mateix, per mostrar lo poder, pàg. 257 
Grans companyies de Fransa venian per entrar vers les parts de Rosselló, pàg. 258 
Se ajustaren totes les hosts de Catalunya per entrar en Roselló, pàg. 258 
Foren ab Nos lo duch y linfant En Marti fills nostres per menarlosnos a Perpenya, 

pàg. 259 
Passant per Barcelona, hon nons aturam sinó per pendrer refrescament, pàg. 259 
Y aquestes corts tenguem per haver de nostres sotsmesos consell y ajuda, pàg. 260 
Acordam de tremetre [...] nostre algutzir, per notificarlos, com Nos personalment los 

veniem socórrer, pàg. 261 
Y per esquivar gran dampnatge qui sen poguera a Nos y a nostres regnes esdevenir, 

pàg. 262 

Y mes mans a les armes per defendres, pàg. 262 
Anam a la ciutat de Tortosa, per entrar en possessió de dita ciutat, la qual ab tot lo 

marquesat pertanyia a Nos y a la nostra corona, pàg. 263 
Partim de la ciutat de Çaragoça per haver vistes ab lo rey de Navarra, pàg. 264 
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E Nos per provar lo dit fet tremetemli missatge que vengués a Nos, pàg. 264 
Foren a la sua posada per exequir lo dit nostre manament, pàg. 265 
Que fos nostra mercè de anar lla personalment per delliurarla dels enemichs, pàg. 

265 
Trameté companyia per guardar lo pas hon Nos érem, pàg. 266 
Estiguem alguns dies per defendre lo dit hostol nostre, pàg. 269 
Anam ab totes nostres hosts al loch de Liria per continuar nostra guerra, pàg. 270 
Recullimnos en dites galeres per anar a Barcelona, pàg. 270 
Aquest camí fem Nos per socórrer a la vila de Oriola, pàg. 272 
Com haguem descavalcat, ens forn gitats sobre un lit per reposar, pàg. 273 
Metemnos en nostre lit per reposar, y començam a dormir, pàg. 274 
Altres bons homens de la vila de Oriola, per fernos reverencia per part de la dita 

vila, pàg. 274 
Gran gent se era mes en la vila de Lix per assetiar Oriola, pàg. 274 
Yo us he feytos aquí ajuntar per aver consell de vosotros, pàg. 276 
Replegam tota nostra gent per assetiar lo loch de Murvedre, pàg. 278 
Tornam al dit loch de Murvedre per metre aquell en ordinacio, pàg. 279 
Aquest acorriment donaren los dits pare sanct e rey de França per foragitar del 

regne de França e de les partides de Avinyó les companyies dessus dites, pàg. 280 
Estigueren tro a viii dies per fornirse darmes, pàg. 281 
E per tolre tot perill quis pogués seguir, pàg. 281 
Y dins un hostal en quel troba, mes mans contra ell per occiurel, pàg. 285 
Fos amenada per complir lo matrimoni, pàg. 286 
Nou volgué consentir, e Nos per complaureu nou fem, pàg. 289 
Trameteren a dir a la terra com ells volien entrar per sostenir llur vida, pàg. 291 
Presentas devant Nos per notificar lacte e demanar Nos que li donassem esforç de 

gent, pàg. 292 
Li faem aquell aculliment que ell se pençava, retornassen per empararse de la dita 

infanta y per foragitarne lo dit mossèn Roger, pàg. 293 

 

per + acció retribuïda 
Prometeremlos a fe de rey, quels pagaríem dins Rosselló lo sou de un mes quils era 

degut per anar En Rosselló e per tornar en lurs cases, pàg. 118 
E aximateix li fon liurada moneda per pagar lo dit sou, pàg. 194 
Certa quantitat de moneda per cascuna de les galeres nostres, per pagar lo sou de la 

xurma, pàg. 213 
Y esdevenchse que per pagar a la gent de nostre hostol, haguem gran fretura de 
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monedes, pàg. 228 

 
perquè relatiu A.O. 
Aquest es lo Creador, perquè, a la sua providentia deu ésser tot attribuit, pàg. 15 

Nos e nostres regnes de la ma de tots nostres enemichs; perquè, podem Nos dir ab 
David aquella paraula qui es scrita, pàg. 16 

Axi com largament se conte en lo procés del present libre. Perquè, podem Nos dir al 
Nostre Creador ço que deya David, pàg. 16 

No som bastans quant es de part nostra a algun bé, perquè, diem las paraules Non 
nobis, Domine, pàg. 17 

A ell deu ésser donada la glòria e honor, perquè lo thema sed nomini tuo da 
gloriam, hon se demonstra deguda exaltatio, pàg. 17 

Com al Creador es deguda la glòria e honor, per tal com ell sol es infinit en 
potentia, perquè algú no li pot contrastar, pàg. 17 

Sol inmens en sabiesa, perquè tot be ha dell devallar, pàg. 17 

Sol piados e misericordiós sens mensura, perquè ell ha de misèria, tribulatio e 
affanys el hom delliurat, pàg. 17 

Sol eternal e inmortal e immutable, sens tot defalliment, perquè a ell devem molt 
honrar, pàg. 17 

En Jaume e de tots los barons e cavallers de sa cort, que en la vila de Gandesa lo dit 
matrimoni se faes, perquè en lo predit loch de Gandesa fo lo damunt dit rey En Jaume 
ab sos fills, pàg. 22 

La terça fo, ço es, que li dix : fill, trobat ses moltes vegades que per seny de un 
cavaller sen guanyaba huna batalla; perquè, vos com deurets venir a la batalla, hayats 
tots los vostres cavallers, pàg. 26 

La terça fo, ço es, que li dix : fill, trobat ses moltes vegades que per seny de un 
cavaller sen guanyaba huna batalla; perquè, vos com deurets venir a la batalla, hayats 
tots los vostres cavallers, pàg. 26 

Hagués a socórrer a aquells qui hi eren; perquel covench romanir a un loch qui ha 
nom, pàg. 26 

Promeslos que no entraria en lo dit setge entro paga los hagués feta, si donchs gents 
stranyes no hi venien, perquè hagués a socórrer a aquells qui hi eren; perquel covench 
romanir a un loch qui ha nom Selico qui es a quatre leugues del dit castell, pàg. 31 

E com foren a dos trets de balesta, nos volgueren mes acostar. E perquè les galeres 
del senyor infant eren mal armades de gents del rem, no les podien seguir, pàg. 32 

Havienne de anar mes de xxxv milles, car havien a vogir tot lestany; perquè, lo 
senyor infant feu fer una verdesca en lo mija qui era de la mar al stany, a dues milles de 
sancta Maria, pàg. 35 

Que traguessen la senyora infanta dona Theresa de la dita vila, e la menassen al 
castell de Muntreal qui era del jutge de Arborea. E aço perquè les gents del senyor 
infant eren poques en la dita vila, e les gents del castell de Càller eren moltes, pàg. 35 
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Separats les viles e lochs tan appropiats com aquells eren de la ciutat de València, 
València  no seria res; perquè, ells no consentien en les dites donacions, ans hi 
contradirien, pàg. 46 

Quel testament de nostre pare deya que fos soterrat en Leyda, e axi qui li anassem a 
ferli honor al soterrar. Perquè, haud nostre consell escribim al infant, pàg. 53 

Que li faessem dir misses en la església major de Sanet Salvador, axi com es 
acostumat. Perquè, tantost partim de la església dels frares menors, hon posàvem, e ab 
gran dol, segons que es acostumat, anam a la dita església de Sanet Salvador, e aqui 
faem cantar misses, pàg. 53 

Quel testament de nostre pare deya que fos soterrat en Leyda, e axi qui li anassem a 
ferli honor al soterrar. Perquè, haud nostre consell escribim al infant En Pere [...] que 
deguessen apportar lo dit cors a la ciutat de Leyda, pàg. 53 

Responguerennos que ja lo havian soterrat al monestir dels frares menors de 
Barcelona. Perquè, Nos noy poguem ésser, pàg. 53 

Car nengu delís no havien tal o semblant cosa assajada, perquè no paria quey 
haguessem haut bon acort, pàg. 55 

Molts accidents contraris qui se porien esdevenir, diguemlos que axi voliem que fos, 
e que no sen devia aire fer. Perquè, ells yrats e íellons partirense de Nos, e 
tornarensen, pàg. 55 

Car la sua nativitat e coronació era feta en tal signe que de tots quants haurien que 
fer ab ell se honraria Perquè lo dit rey Robert se tench per dit de no haber guerra ni 
debat james ab lo dit rey de Aragó, pàg. 56 

E aquesta letra no poch ésser al dia ordenat a la nostra coronació, perquè Nos 
haguem allongar la nostra coronació vuyt dies, pàg. 56 

Nos no som apparellat de rebre nostra coronació tro en landema següent, que devia 
ésser diumenge. Perquè lo dit dissapte, envers hora de vespres, partim de la Aljafaria 
nostra, pàg. 57 

E en aquella cort noy ven don Pedró de Exerica, perquè, Nos lo citam, e ell noy 
volch comparer, pàg. 62 

Car al infant En Ferrando no li tolgueren res, perquè no calech que lo hi tornassen, 
pàg. 67 

Que nons podets separar de la vostra corona; perquè, senyor, si a vos plau de entrar 
benignament, nos vos obrirem la porta, pàg. 68 

Lestrenyiem de fernos lo dit homenatge, e que ell lons negas, que per avant no 
hauríem affers. Perquè, requerim e citam lo dit rey, a consell, pàg. 70 

Com la retardacio del seu homenatge fos perjuhi a la nostra corona. Perquè, 
tornasen lo dit mossenyer Pere Ramon de Codolet, e Nos entramnosen en València, 
pàg. 71 

E Nos moguts de benignitat, atorgamliho; perquè, en la dita capella feunos lo dit 
homenatge, pàg. 72 

E açons tremes a dir lo dit papa, per ço quels dits cardenals nos fessen aquella 
honor que a rey se pertanyia, e atorgamlosho; perquè, anam passar lo Royne a la barca 
de Bellcayre, pàg. 74 
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Es molt amat en aquesta cort de Roma, e per lo papa e per los cardenals e per tota 
laltra gent; perquè, hi poriets pendre vostre pesar e encara morir, pàg. 76 

En Pere March, lo rey de Mallerques vol fer aytal obra e volse perdre ab Nos, la 
qual cosa nos es molt greu, perquè, volem Vos que de vostra ma secretament, en nostra 
presencia, faças una letra de par vostra al dit rey, pàg. 83 

Lo qual rebuiar no li porets. Perquè, senyor, clamvos mercè, pàg. 83 

Neu devia, ne de aquelles sen pensava venir ja mes a son enteniment, sinó per via de 
guerra. Perquè, demanans de consell que tendriem per be que si faes, pàg. 85 

Nos li haguérem feta valença e li haguérem tenguda la dita convinença. Perquè, ell 
se parti mal per pagat de Nos, pàg. 86 

Era ladonchs pus poblada de gents que ara no es, per raho de les mortaldats e 
guerres que son après seguides; perquè, ladonchs escoltar noi podiem, mas com seriem 
tornats de caça les coltariem, pàg. 86 

Que pus poderosament pogués guerreyar contra lo dit rey de França. Perquè nos 
requeria, per virtut de la dita convinença que ab tot nostre poder fossem en la dita 
ajuda, pàg. 86 

Nos, axi com sabets, havem anar a Barcelona per convocar corts als catalans; 
perquè, anemnosen lla e convoquem les dites corts, pàg. 87 

E Nos, dit aquest pensament, tots los de nostre consell lo tengueren per bo. Perquè, 
de continent fem convocar les dites corts a Barcelona, pàg. 88 

E com dit es noy fo dins lo terme de la dita citació, ne dins los dits tres dias que li 
donam de gràcia, ne hom per ell; perquè, Nos haguem de accort que Nos no fossem a 
ell, pàg. 88 

En lo loch hon Nos érem e que no la haguessem anada a veure que mal nos estava; e 
que mes nos hi cabia deshonor; perquens suplicaven que la volguessem anar a veure, 
pàg. 91 

Yo, dix lo dit infant, qui som procurador general de sos regnes, quiu puix forçar. — 
Perquè mana a la dita reyna nostra sor ques levas e quel seguis, pàg. 93 

Senyor, yo era vengut açi en fe vostra ab guiatge e esmi stada feta força, que ma 
muller vos ne haveu feta venir forcivolment: e se que no mi tracten nengunes bones 
obres. Perquè, yo vench pendre comiat de vos, pàg. 93 

Senyor, yo era vengut açi en fe vostra ab guiatge e esmi stada feta força, que ma 
muller vos ne haveu feta venir forcivolment: e se que no mi tracten nengunes bones 
obres. Perquè, yo vench pendre comiat de vos, pàg. 93 

Poran venir altres vents quens gitaran en altres parts e destorbarnos han vostre 
estol. Perquè, senyor, val mes esperar açi lo vent que no en lo golf, pàg. 95 

En Pere e dix: que daço mes ne sabien los homens de mar quels cavallers perquè li 
apparia que deguessem haver nostre acort ab ells, pàg. 96 

Era contra lomenatge que ell havia fet tres vegades, ço es, hu a nostre avi, altre a 
nostre pare e altre a Nos; perquè, Nos fahiem contra ell aquesta execució, pàg. 102 

Ells, qui eren catalans e naturals nostres, car be e mercè los havíem en cor de fer, e 
no dan e greuge, per que ells, axi com a lleals, servassen e guardassen lomenatge que 
havien fet a nostre avi, pàg. 102 
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E parla lo savi e dix: quel rey de Mallorques era llur senyor e que era rey, perquè no 
venia a ells de creure que ell hagués fetes aytals coses, pàg. 103 

Aquis torniria hom de moltes coses necessàries de que ara haviem fretura; perquè, 
en tot cas convenia de entrar en la ciutat de Barcelona, pàg. 115 

Gran plaer hauríem que ab vos nos poguéssem veure, ab que nos fos segur. Perquè, 
vos pregam, que no creeu qualquequals qui no per bona intenció ho destorbassen, pàg. 
118  

E après, ell per aço no stech de continuar en les dites males inductions, perquè, Nos 
volent aço esquivar, y veents que si ell romania procurador nostre general poria a Nos 
ésser perillós, pàg. 177 

E aço sabem per mossenyer Ramon Riusech e mossèn Ramon de Vilanova, de casa 
nostra a Cabanes. Perquè de continent tremettem letres al nostre gobernador del regne 
de València, pàg. 179 

Deyam socórrer e contrastar a nostre enemich En Jaume de Montpeller ques entrat 
o deu entrar en nostra terra; perquè, Nos havem axi pensat, que mes val socórrer e 
anar en Rosselló, pàg. 181 

Se volia combatre ab los dits hosts del dit nostre gobernador qui seren attendats 
prop Codolet. Perquè Nos la nit següent tramettem sexanta homens de cavall, pàg. 183 

Entenents quels affers ne valguessen mes. aquella llur malícia ne fos mils asimplida, 
perquè, partim de la ciutat de Barcelona, e venguemnosen a Montblanch, pàg. 184 

Entenia a conquerir tota Hespanya e lo regne de València; perquens covench a 
honor de Deu y per guardar les nostres terres, pàg. 187 

Faem contra lo rey qui fo de Mallorques e per molts altres affers grans havem haut 
en nostra juventut; perquens covench estar pres les marines, si hon cap si devia dar, 
pàg. 187 

Vosaltres veets aquesta mortaldat com poderosament hic regne; y vosaltres tenitsme 
açi a gran perill de ma persona; perquè, jous requir eus protest, que vosaltres no mi 
tingats, pàg. 199 

Y com aquesta campana los conservadors de la Unió e tots los altres qui eren 
diputats als actes de aquella se ajustaven de continent; perquè, fo justa cosa que 
aquells que lhavien feta fer, beguessen de la liquor, pàg. 208 

Les tres galeres ques eran armades en València, no foren apparellades lladonchs 
com lo dit capità partí, perquè, nos mesclaren ab lo dit hostol nostre, ans partent de 
València  les mena En Bernat, pàg. 213 

E aço tenio ell en son enteniment en parlava sovent, perquè nostre senyor Deu, veent 
la sua mala y folla opinió, tramesli una veu en la nit, pàg. 233 

Nons calia tirar regne fins a Toledo; perquè, tornamnosen a Çaragoça, pàg. 252 

Nos gosava aventurar de entrar en batalla ab Nos, dubtant de la punicio de Deu qui 
es jutge y senyor de les batalles. Perquè, de continent ab los nobles y altres de nostre 
consell, acordam, pàg. 255 

Mochse gran crit y gran avalot en nostre hostal, perquè, Nos moguts cridam y 
manam: que si nos leixava pendre que moris, pàg. 262 

No hi ha nengu de vosaltres a qui ell no haja mort ho pare, ho fill, ho germà, ho 
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parent, ho ontades mullers, filles, ho germanes, y tolts tots vostres bens y de aquells y a 
tots en general dats per traydors; perquè us dich, que vosaltres vullats haver huy en 
memòria les males obres que dit rey de Castella vos ha fetes, pàg. 267 

Nos diguemlos la darrera vegada, que de punt de honor tant ne sabiem com ells; 
perquè, Nos prometíem a Deu que mentre cent de nostres companyies fossen per passar 
lo dit pont, james no passaríem Nos, pàg. 268 

Los soldats nostres sens diners no podien retre llur deute als affers de la guerra. 
Perquè, ab licencia del bisbe, plevimnos de totes les vexelles de les esglésies, pàg. 269 

Aximateix en nostres regnes havia mortaldats e fams; perquè, haguem a complir la 
voluntat del dit rey, pàg. 285 

Sens voluntat e consentiment del Papa per quis tenia, per que los reys predecessors 
seus noi havien possehit ab lo titol quel devien possehir, pàg. 287 

E los nostres ambaxadors monstrarenlos lo translat auctentich de la clàusula del dit 
testament; los quals barons no volgueren obehir, perquè los nostres embaxadors sen 
tornaren reportantnos resposta de contradicio, pàg. 288 

Lo dit rey de Castella ne feu missatgeria a Nos qui ho haguérem a fervolenter, mas 
perquè a la dita reyna muller nostra e mare de la dita infanta no plahia, pàg. 288 

Ells volien entrar per sostenir llur vida, com fossen gentils homens e no poguessen 
en altra manera viure, perquels haguessem per escusats, pàg. 291 

 

perquè relatiu A.N 

E finalment fo axi avengut entre lo senyor infant e los dits capitans, que si ells dins 
hun mes, qui seria complit a xiii dies del mes de febrer après següent, no havien hauda 
tal ajuda perquè poguessen levar per força lo dit senyor del dit setge, que ells li 
lliurarien la vila, pàg. 30 

E veus la raho perquè haguem nom Pere, pàg. 40 

E ell dix: que no havia fet res per que degués ésser perseguit, pàg. 48 

E la manera perquè fon concordat, pàg. 67 

E Nos li responguem: — Nous mogats nen siats fello, tro que sapiats la raho perquè 
ses fet, pàg. 93 

No entenien que hells haguessen fet res perquè Nos los deguessem donar lo dan, 
pàg. 101 

La primera raho perquens pesave si era, car de nostra casa procehit, pàg. 102 

Partiren de Avinyó be spaxats dels affers perquè eren tramesos, pàg. 171 

E la raho per que nos ho tenien secret era aquesta, pàg. 190 

Aqui faem nostra proposició de la raho perquè érem aqui venguts, pàg. 218 

Y posats los affers, perquè érem anats, en estament, tornamnosne a Barcelona, pàg. 
256 

Y finats los affers perquey érem anats, pàg. 260 
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perquè interrogatiu directe 

¿Per que nons obrits, pus veets que Nos volem entrar aqui, e volem parlar ab 
vosaltres algunes coses necessàries?, pàg. 68 

 

perquè interrogatiu indirecte 
E com lo rey En Jaume hagué son fill molt pregat ques gitas del cor aquell 

renuntiarsi, li dix perquè ho fahia, pàg. 23 

Nos sentint les inductions moltes quel dit infant fahia fer, faemlo venir davant Nos, e 
diguemli, perquè faea tals coses, pàg. 177 

Y per ço que sapiats per que li mudam lo nom, pàg. 180 

 

perquè causal 
Per fer aquell dany que poguessen a les gents de aquell Comú, e foren a Terranova e 

combaterenla; e perquè era stablida de bona gent e molta, no la pogueren pendre, pàg. 
29 

Feu apparellar xx galeres car les gents no bastaren a mes, que entre les galeres del 
rey de Mallorques qui sen eren tornades e les gents qui eren mortes, no sen pogueren 
mes armar. E lo xxv dia del dit mes, perquè hac ardit que les galeres dels Pisans eren a 
cap de Carbona, y repujà en la sua galera e parti les altres galeres per richs homens e 
cavallers; e ab totes les xx galeres vench davant lo cap de Sencalia, pàg. 32 

E com foren a dos trets de balesta, nos volgueren mes acostar. E perquè les galeres 
del senyor infant eren mal armades de gents del rem, no les podien seguir; mas totavia 
estigueren ferm, pàg. 32 

Nos nos maravellavem dells perquè staven axi ab armes, pàg. 96 

Quens seguissen a peu, e quens perdonessen perquè Nos cavalcavam, pàg. 100 

Camí a la nostra ciutat de Barcelona, hon foremlo darrer dia del prop dit mes de 
juliol, y perquè may lo nostre enteniment reposava, sinó pensant en los perills de la 
terra, venguens ardit, pàg. 256 

E tornant als altres actes de regne de Sicilià, perquè sia hagut e sabut com la infanta 
de Sicilià neta nostra fon treta de poder del barons, pàg. 292 

 

perquè final 
E tot aço sofferi perquè pogués venir a fi daço quel senyor rey pare seu lo havia 

trames, pàg. 31 

No entraria en lo dit setge entro paga los hagués feta, si donchs gents stranyes no hi 
venien, perquè hagués a socórrer a aquells qui hi eren, pàg. 31 

Que Nos fessem guiatge al dit qui fon rey de Mallorques perquè pogués venir segur 
a la vista, pàg. 120 
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E aquest dia tantost manam girar lo giny major e acostar a la casa del Puiol per 
quey combatés, pàg. 139 

 

aço perquè 

Que traguessen la senyora infanta dona Theresa de la dita vila, e la menassen al 
castell de Muntreal qui era del jutge de Arborea. E aço perquè les gents del senyor 
infant eren poques en la dita vila, e les gents del castell de Càller eren moltes, pàg. 35  

E feta a Nos relació de aço per que li haviem trames, manamli que sen hi tornas 
altra vegada, pàg. 184 
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Llibre de Consolat dels fets marítims, ara novament corregit y emendat 
ab algvnes declaracions de paravles als margens. Barcelona, en la 

Eftampa adminiftrada per Sebaftia de Cormellas Mercader, Any de M. 
DC.XXXXV. 

Les costums marítimes de Barcelona, universalment conegudes per 
Llibre del Consolat de Mar, ara de nou publicades en sa forma original, 
ilustrades ab noticies bibliogràfiques, històriques y llingüístiques y ab un 
apèndix de notes y documents inèdits relatius a la Historia del Consolat y 

de la Llotja de Barcelona, per Ernest Moliné y Brasés, Doctor en dret, 
Barcelona Estampa d’Enrich i Cia, Any MCMXIV. 

Nota: Malgrat que els exemples citats en el text de Recapitulem han estat adaptats a la 
grafia i paginació de l’edició del 1614, les referències que en donem tot seguit 
corresponen a l’edició del 1914. Ens hem vist obligats a adoptar aquest segon text com 
a font de recerca, ja que les digitalitzacions que hem pogut aconseguir d’aquella edició 
més antiga són molt defectuoses i en dificulten la lectura extraordinàriament. 
A la fi d’aquest recull oferim la correspondència de paginació entre les edicions 
digitals de tots dos textos. 

per a   22 per a que 3 per+S.N.+a+inf 3  
per+inf. causal 13 per+inf. final 20 per+inf. de dest. 173 per+inf. d’immediatesa 0
per+inf. d’acció no feta 1 per+inf. d’acció retribuïda 6   

per tal com 1 per ço com   62 per ço car 97 per tal car 0
per ço 92 per raó de 66 per qui 9 ço per què relatiu 1
per què relatiu A. nom. 12 per què relatiu A. orac. 61 per què interrog. dir. 6 per què interrog. indir. 2
perquè causal 7 perquè final 11 per + rel. comp. 15  
Per tal que 5 per ço que   81 per tant 13  
per tostemps 5 per null temps 0 Si per ventura 27 per altres valors 1.760

 

Perquè interrogatiu directe 
¿Perque?, pàg. 38  
Perque? perço car es rao, pàg. 49 

¿Perque? perço com negu no rebcomanda, pàg. 52 

¿Perque? perço com gran dan, pàg. 71 

Tengut de pagar de tot aytant com ab ell estaran. ¿Perque? Perço car si ell se volia, 
pàg. 111 

¿Perque la senyoria nol deu destrigar daquell viatge si lo dit senyor de la nau o leny 
fiança no haura?, pàg. 157 

 

Perquè interrogatiu indirecte 
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Perque deu esser tengut senyor de nau o de leny per comandataris, pàg. 98 

Haien a iurar que la ferma que entenen a fer en la seguretat es vertadera e no ficta 
ne feta per frau o decepcio alguna, ne per que altres sots color de la sua ferma ne per 
la ferma que designe altres hi fermen, pàg. 220 

 

Perquè final  
Que ells li deguen donar socors e aiuda perque ell puga saluar aquella nau o leny e 

lauer qui en ella es, pàg. 156 

Aquells dits asseguradors interrogar que la ferma que entenen a fer en tal seguretat 
es vertadera e que no la fan per frau o saluataria alguna e que nou fan perque altres 
apres dells fermen, pàg. 222 

E per que en la escriptura de les damunt dites ordinacions sia donada plena fe, axí 
com en lo original de aquelles, io dit Joan Castell fas la present escriptura de ma 
propria ma e hi pos lo meu acostumat signe, pàg. 237 

E per que de dites coses ningu puga ignorantia allegar, manan esser feta y 
publicada la present publica crida, pàg. 238 

CARREGAR o descarregar roba: com s'ha de fer per que no's perda, Repertori 
alfabètich 

CARTOLARI: per que donga fè què deu concorrer, Repertori alfabètich 

GUAYTA de nau: qual ha d'esser per que no sia punit ab moltes y NAU diferents 
penes, segons qualitat, Repertori alfabètich 

NAU comanada a altri: com s'ha d'haver per que no cayga en dany, Repertori 
alfabètich 

OFICI DE CÒNSOLS DE LA MAR dels qui tenen y reben los drets del General, y 
quina diligencia han de practicar per que no's fassa frau, Repertori alfabètich 

_____dels qui tenen y reben los drets del General, y quina diligencia han 
de practicar per que no's fassa frau, Repertori alfabètich 

ROBA: comanada al patró per que la venga: com ho deu fer, Repertori alfabètich 

 

Perquè causal 
Ells ho haurien a manleuar o baratar o haurien a vendre alguna cosa que tostemps 

ne serien despagats, e seria mal fet perque encara algun home qui fa part en nau o en 
leny fa ho algunes vegades per gran amistat, pàg. 34 

Axí lo dit senyor de la nau o del leny romandria desfet o gran res consumat del seu e 
los dits personers no sen millorarien en res perque es rao que un personer ne dos nol 
pusquen portar a encant publich, pàg. 39 

Axí com es dit, lo senyor de la nau no es tengut de fer esmena als personers perque 
tot senyor de nau ho deu demanar als personers com volra comanar la sua nau a altre, 
pàg. 102 

Ço es a saber, per fet de get, o si per fortuna de mal temps o perque altre cas o 
ventura sia que la nau o leny ne vaia en terra, pàg. 132 
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Empero si com los dits mercaders nolieiaran aquella nau o leny, era ia lo 
impediment en aquell loch, e lo senyor de la nau o leny dix e demostra a aquells 
mercaders ia ells perque nolieiauen pus que impediment hi hauia, pàg. 146 

E ço que dins sera, en aço no cal als dir, perço car quascu es tant cert que ia sap 
que sen te a fer perque no cal en aytal cas posar alguna rao, pàg. 154 

Encara almirall ni capità no pot gitar algun hom de offici per alguna esquira que li 
haurà, si ell no era malmerint o que hagués fet perque, e que tot lo cominal ho 
conugues o que no fos sufficient, pàg. 187 

Axí com si era son hom, ço es en lo dit viatge, e a mort e a vida e aiuda contra tots 
homens qui sos guerrers fossen, e si lalmirall nou attendra, aquell no li es tengut de res 
perque ell li romp la sua conuinença, pàg. 191 

 

 

Perquè relatiu A.O. 
Lo senyor de la nau que nols pusca de res als forçar, perque car culpa es del senyor 

de la nau o del leny com aquell no li atten tot ço que li hauia promes, pàg. 35 

Lo senyor de la nau los es tengut de donar tot aytant com altres mestres pendran en 
altres obres e segons quel temps sera e segons lestament de la terra. Perque tot mestre 
daixa e tot calafat, sia que faça obra a scar sia que faça a iornals, se deu guardar que 
faça, pàg. 37 

E perço es imposada la pena que desus es dita, perque quascu se guart e ia quina 
obra fara ne quina no, pàg. 37 

Si ell per ventura promes nols ho hagues los sobredits mestres no hagueren obrat e 
hagueren fet de lur prou en altra part, perque tot senyor de obra sia que la faça fer a 
scar o a iornal, pàg. 37 

Lo dit senyor de la nau o del leny hi haura molta fadiga haguda e molt maltret e molt 
treball e molta ancia e molt affany, perque no seria ne es rao que per fellonia que un 
personer o dos, pàg. 39 

Que reues seria e cosa perillosa qui metre la cosa del embolum al sol iusa e la roba 
del pes al sol sobira, perque met hom la nau o lo leny en juy de perdre, pàg. 45 

E si ell ven e no li torna que sen deu posar ab lo senyor de la nau que li do aytant de 
nolit com li donaua si met altra roba a multiplicament de quintalades. Perque lo senyor 
de la nau ne ha fet son damnatge de donar a menjar e loguer a mariners, pàg. 47 

Lo senyor de la nau poria desfer los mercaders a les vegades, perque testimonis que 
vil home faça e qui hom pusca girar per diners no val ne deu hauer valor per neguna 
rao, pàg. 62 

Si lo senyor de la nau o del leny ab qui ells serien hi consumauen sa nau o son leny 
que abans los plauria, perque molt mal hom va per lo mon, que es dolent, pàg. 72 

Aquell senyor daquella nau o daquell leny ab qui ell sera acordat haura sostenguts 
pet culpa dell pusque axí com no deuia laura mes en plet e en damnatge. Perque tot 
hom se deu guardar de fer algun dan a altre sens raho, pàg. 72 

Quel senyor de la nau nel notxer ne hom que en la nau sia, no haia ne valega tant 
com ell, e no li es semblant que res que ell faça pusca tornar a dan. Perque tot mariner 
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se deu guardar com exira de nau e com no, pàg. 78 
Que no la meta en poder de la senyoria, sia en alt del senyor de la nau o del leny de 

pendre quin nolit se volra segons que en un capitol ia desus es dit. Perque tot mercader 
se deu guardar que no meta roba en nau ne en leny si donchs no la hauia nolieiada, 
pàg. 83 

Si lo senyor de la nau o leny nou fara ab consell de tot lo cominal de la nau o de la 
maior partida, no deu hauer valor. Perque tot senyor de nau o leny se deu guardar com 
fara ses faenes, pàg. 89 

Es raho que qui part vol hauer del guany que part dega hauer de la perdua; perque 
tot barquer se guart es deu guardar quins homens metra en la sua barca, pàg. 89 

Com negu no fia res a aquells homens sino tansolament a ell qui es senyor perço 
com negu no sab aquells homens qui seran ne qui no, perque quascun barquer se guart 
es deu guardar quins homens metra en la sua barca e quins no, pàg. 90 

E fon fet perço aquest capitol: que quascun se guart ia que fara, e com se ormeiara, 
que segons que ell fara es ormeiara aquell guardo que desus es dit lin pertanyara. 
Perque quascu se guart que faça ço que a fer haura be e sauiament, pàg. 92 

Ell nes tengut de tot aquell dan a restituhir e esmenar a aquell qui suffert o sostengut 
laura per culpa de flix o de mala exarcia que ab ell se aportaua. Perque tot senyor de 
nau o leny se guart es deu guardar que no meta flix a ormeiarse e que no port ab si 
exarcia que no sia sufficient, pàg. 93 

E si en aytal manera com es dita a aquells diners vendra algun cas de ventura ques 
perdran de tot o de partida, ells deuen esser perduts a aquell quils hi comana. Perque 
no es culpa del comendatari, pàg. 101 

Aquell mercader qui nolieiada la haura per aquell preu o nolit quel mercader haura 
empres ab aquell qui la donchs era senyor com ell nolieia, perque sen guart quascu qui 
fara part en nau o leny que qualseuulla cosa que aquell fara o empendra ab mercaders, 
allo se haura a seguir, pàg. 107 

Nengu no sab ne pot saber ia aquell destrich o aquell impediment si sera per son 
prou o per son dany. Perque es bona la cominalesa e la egualtat e lo temprament dels 
bons homens, pàg. 113 

Ne si les naus no fossen no seria tant bon hom mercader com es. Perque los 
mercaders deuen sofferir e passar ab los senyors de les naus, pàg. 113 

Les quals no cal ara a nos dir ne recapitular, perço car quascu es tant cert e tant 
saui que les veu e les coneix per que ara no els nos cal recapitular, pàg. 113 

Es tengut de esmena a fer a aquells mercaders de qui seran. Perque senyor de nau o 
leny no deu estibar ne fer estibar sa nau o leny de gerram si los mercaders o hom per 
ells noy eren presents al estibar, pàg. 114 

Per la raho desus dita lo prestador no pot res demanar a aquells qui hauien part en 
la nau; perque ell se guart com prestara la sua moneda ne com no, que com la nau sera 
rota, pàg. 116 

Sia que si perda o que no, si perdra lo senyor de la nau o leny nes tengut, axí com 
desus es dit. Perque tot senyor de nau o leny deuria e deu comptar quascun viatge que 
fara ab sos personers del guany o de la perdua que fet haura, pàg. 117 

Als sobredits personers de consumament de la nau o leny, que hagues fet, pus en lo 
cartolari no sera scrit, per testimonis que ells ne demanassen. Perque quascu se guart, 
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e ia com fara ses faenes e com no, pàg. 118 

Deu mes amar lo profit de sos companyons com ells noy seran, encara perço car ells 
lo hauran fet senyor del lur, perque ell deu guardar si metex de blasme e de dan, pàg. 
123 

E qualseuol cosa que ell ne faça sia que la adob o que la vena, tot li deu en be esser 
pres, pus que ell ho haura fet a bona intencio, e axí los personers no poden res 
contrastar en ço que ell ne faça, perque quascu se guart a qui fara part, pàg. 123 

Lo senyor del leny no li es tengut fer esmena, pus no es sa culpa, per que  guartse tot 
senyor de leny, ia que promet als mercaders, pàg. 128 

Y perço seria mal fet que hom fes mort per asalt o en coneguda tansolament del 
senyor de la nau o leny. Perque tot hom quis met per pilot, se deu guardar ans que si 
meta, que puga e sapia atendre tot ço que prometra, pàg. 129 

Empero si alguna roba sera trobada en golf o en mar deliura, aquella deu esser 
partida axí com en un capitol desusdit es ia contengut perque ara no cal dir ne 
recapitular, pàg. 130 

Dins los deu dies no la hauran presentada a la dita senyoria, segons desus es dit, si 
ells iusts casos o iustes raons mostrar poran, perque ells la dita roba no haguessen 
poguda presentar, pàg. 130  

Saluo que la nau o leny no sia en loch que tenga prois o raiayre en terra per 
qualseuolra rao que sera feta la conuinença o promissio, no deu hauer valor, perque a 
les vegades van en naus o lenys mercaders e homens honrats e molts altres a qui fa mal 
la mar, pàg. 131  

E aço deu esser en son cosiment e a sa coneguda. E lo comandatari nol pot dals 
destrenyer, perque tot comendatari se guart es deu guardar com reb comanda de algu, 
e ia com fara ses faenes e com no, pàg. 133  

Qui la dita nau li haura venuda o leny hagues dels personers loch que la pogues 
vendre e fer a sa voluntat. Perque quascu se guart es deu guardar com comprara nau o 
leny e com no, pàg. 134 

Per esta rao no li es algu tengut sino daço que al nolieiar fa entenent a algu daquells 
que desus son dits. Perque tot mercader se guart es deu guardar com nolieia la sua 
roba a algu, pàg. 135 

Lo senyor de la nau o leny nes tengut e obligat axí com desus es dit, perque tot 
senyor de nau o leny deu fer en tal guisa ço que a fer ha, que no li pusca tornar a dan, 
pàg. 136 

Que a impediment de Deu ne de mar ne de vent ne de senyoria algu noy pot res dir 
ne contrastar, ne es rao queu puga fer. Perque quascu se guart es deu guardar que faça 
en tal guisa tot ço que fara que no li pusca tornar a algun damnatge, pàg. 137 

Que dura cosa seria que si algun hom obligaua altre per sa autoritat e sens sabuda 
de aquell a qui ell obligara, valia o hauia valor; seria mala cosa, que tot hom poria 
desfer a altre, perque no es dret ne raho que algu puga obligar a altre per alguna rao, 
pàg. 138 

Que aquella malaltia que ell hauia li fos encruscada, perque per altre frau nou fes, 
ell es tengut de retre e de donar a aquell senyor, pàg. 141 

Sia cregut per son sagrament, que la culpa es del mercader, pus malalt era, perque 
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nolieiaua nau o leny ni sempatxaua ab algu per fet de nolieiar, pàg. 141 

Ell ne los béns dell no son tenguts de res a aquell senyor de qui aquella nau o leny 
sera que ell haura nolieiat, perque a hom qui mort sera, conuinença que haia feta no li 
nou, pàg. 141 

De messio que ell ne faça de alguna esmena a fer, perque tot senyor de nau o leny 
deu guardar ia com nolieiara sa nau, pàg. 145 

Es rao que en qualque cosa hom faça seruey e lauor algu, que aquella cosa lo dega 
pagar, perque aquell qui aytal nau comprara, guart e deu guardar com la comprara, 
pàg. 152 

Lo dit senyor de la nau nos pot ne deu retenir la vna roba per laltra, pus que al 
nolieiar nos empres. Perque tot senyor de nau o de leny se guart es deu guardar, ia com 
nolieiara e com no, pàg. 154 

A condicio de perdre per la negligencia de aquells deutors, que ans que aquella nau 
o leny fos espatxat no sen fossen clamats. Perque quascus guart es deu guardar a qui 
algu deura alguna cosa que nol sper tro al derrer dia, pàg. 158 

Car ell no feu ni ha ates a aquell qui la comanda li feu, les conuinençes que dell a ell 
foren empreses com ell la dita comanda rebe, ans haura fet lo contrari, perque es raho 
de tot dan quel comandatari ne sostenga; pàg. 159 

Si donchs la vna part o laltra iustes excusacions o iustes raons o iusts impediments 
mostrar no pora, perque les conuinençes o empressions entre ells fetes noure no li 
puguen, pàg. 159 

E es rao, que als noy deia hauer, que par com algun comana lo seu a altre, que fe ha 
en ell, que si ell fe no hauia en ell no li comanaria o no li haguera comanat lo seu, 
perque es raho e egualtat, que aquells qui fan les comandes hagen fe en aquells a qui 
fan les comandes, pàg. 160 

E aço es vs de mercaderia plana, en qualseuol manera que la comanda sia stada 
feta. Perque quascus guart a qui comanara lo seu e a qui no e com e com no, pàg. 160 

Empero tota via que senyor de nau mene o puga menar scriua iurat ab si, es gran 
descarrech e gran aleuiament, perque tot senyor de nau o leny lo deu menar, que fer ho 
puga, pàg. 169 

Son tenguts de alguna esmena a fer a aquells a qui la dita promissio sera stada feta, 
pus per culpa dell no romandra ne sera romas que ell no lals haia attesa. Perque 
quascus guart a qui comanara son vexell, e com e com no, pàg. 171 

Perço car nengu no sab ne pot saber ne es cert a on es lo seu dan ni lo seu perill, 
perque quascu deuria posar tot contrast quen haia ab algu en coneguda de bons 
homens, pàg. 172 

Perço com null hom no sab ne es cert que li ha esdeuenir a si meteix ni als seus ne 
que no, perque negu no deu anar a dan ni a engan ni a perdicio daltre per alguna rao, 
pàg. 172 

Encara deu donar l’almirall poder al scriua e al notxer maior, que ells puguen 
pendren tantes de robes que ells puguen metre penyora fins que la nau volra encantar, 
perque lescriua puga prestar del fet de lur guany, perque los homens se puguen fornir 
de menjar e de beure fins que la nau haia fet tant de guany que pagades les manleutes 
hi sobrara, pàg. 185 
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Sol que aquell proue qui la haura perduda, ells son tenguts de retre, per que ells 
poden leuar de les parts aytant com aquella roba valra, pàg. 191 

Almirall pot fer iusticia de homens, per que no faran comandament dels officials, qui 
seran mesos en la nau, pàg. 191 

Nau armada sta quascun iorn e quascuna hora en sperança de seguir son enemich, o 
de fugir, si ops li era, perquel notxer deu fer al pus tost e sauiament ço que haura a fer, 
pàg. 196 

Quils hic traurien ho eren tramesos a grans senyors per donar, que no sien tenguts 
pagar res, per que sien considerades les persones a coneguda dels deputats, pàg. 229 

Quils hic traurien ho eren tramesos a grans senyors per donar, que no sien tenguts 
pagar res, per que sien considerades les persones a coneguda dels deputats, pàg. 229 

 
Perquè relatiu A.N. 

Axí com desus es dit la haura mesa o nolieiada en altra nau o en altre veixell menys 
de voluntat e sens sabuda dels dits mercaders e es rao perque per ço com negu no ha 
ne deu haver poder en laltre, pàg. 51 

E per aquesta manera los nostros antichs antecessors volgueren e declararen los 
casos e les rahons perque los senyors de les naus e dels lenys fossen tenguts de donar a 
menjar, pàg. 72 

Capitol CLVI: Raons perques pot abstraure lo mariner apres que sera acordat, pàg. 
75 

Tot li deu donar e metre en son poder axí be lo guany com la perdua perque ell no es 
tengut a aquells de qui lo comu sera per raho daquella comanda que ell dalgu presa 
haura, pàg. 103 

Es tengut de retre e de donar totes les comandes el guany ab aquelles fet a aquells 
qui les comandes li hauran fetes si donchs ell no pot mostrar justes rahons perque 
aquelles comandes sien per dudes, pàg. 104 

Que aquell de qui stada sera pogues iustament conexer algun senyal per que pogues 
dir que la dita roba fos stada sua, pàg. 131 

Letra segellada del seu segell a son companyo, sil ha, o a hom qui per ell sia en 
aquell loch que ell dega espatxar aquella nau o leny, o li deguen deliurar aquell 
carrech perque ell nolieiat hauia la nau, si aquella nau o aquell leny sera vengut en 
aquell loch on deuia carregar, pàg. 139 

Si li surtira stopa o romball, o alguna cadena o cadenes, o perdra alguna exarcia 
perque ella fos a perill, o per lenys armats de enemichs, si en aquell loch on lo cas de 
ventura li esdeuendra, haura barques de descarregar que ell puga hauer per diners, 
pàg. 154 

Si aquella nau o leny sen haura a leuar per alguna de les raons desusdites, ans que 
no haura leuat lo carrech perque hi era venguda e staua nolieiada, pàg. 166 

E perço fon fet aquest capitol, car moltes naus se desarmarien que alguns regidors 
manleuen e fan fer fermançes perque sescruxen, e les naus fan lur viatge, pàg. 183 

Que tot mariner o ballester o altre acordat qui fuge o desempar per por de mals 
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lenys o per por de fortuna la nau o lo leny o altre vexell perque sera acordat, si donchs 
lo patro no la desemparaua primer, pàg. 201 

Capitol 49.= Certa altra prouisio per que frau[s] nos puguen fer en los drets, pàg. 
234 (títol) 

 

Ço perquè relatiu 
En axí com promes los haura, saluant empero que aquell sapia fer ço perque la 

conuinença li haura feta lalmirall, pàg. 187 

 
per sou e per liura (30 + 6, per besant) 
Preu deu esser departit entre tals creadors per sou e liura, pàg. 29 

Aquella roba que romasa sera per sou e per liura o per besant del preu, pàg. 51 
De que ell haura pres loguer o seruey haura sostengut o pres e la roba que en la dita 

nau sera per sou e per liura e per besant, pàg. 56 

Tota messio o convinença que de mercaderia sia de aueries, se deu pagar per sou e 
per liura per los mercaders, pàg. 62 

haver a + infinitiu 

E si es cas que hagen a donar testimonis de proues, pàg. 23 

 

a introduint un infinitiu de destinació 

Encontinent los consols assignen dia a les parts a oyr sentencia, pàg. 23 

Encontinent assigna dia a oir sentencia en la dita appellacio al qual dia cita la part 
appellada per oir aquella, pàg. 24 

 

per + infinitiu causal 
E per ço digueren e declararen que si algun personer de aquells qui contrastaran 

que la nau o lo leny nos cresca per no poder, si hauran promes de fer una octava, pàg. 
35 

De hauer qui prenga dan per mal stibar o per altra negligencia, pàg. 43 

De hauer guastat per rates per no hauer gat en nau, pàg. 44 

Si roba pendra dan per esser stibada en vert, pàg. 44 

Empero senyor de nau se pot abstraure de anar en lo viatge per quatre coses: ço es, 
per malaltia e per pendre muller, e per anar en romiatge, pàg. 47 

Nos pot partir de ell ne de la nau per alguna cosa sino per tres: per esser senyor de 
nau o leny, o per esser notxer, o per conuinença, pàg. 74 

O si es mariner de proa, per esser panes o per esser notxer, o, si es notxer, per esser 
senyor, pàg. 75 
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Com lo senyor de la nau o del leny era en aquell loch o en algun altre on trobas roba 
que volgues leuar a nolit ell ho poguera fer, e ell per portar la stiba en condret no la 
pora leuar, e axi haura a perdre aquell nolit;, pàg. 153 

Item que per parentesch ni per hauer que lin fos donat ell no stiga, pàg. 196 

Si los assegurats per no hauer fet declarar hauran a restituir les quantitats, pàg. 224 

Sis conuendra los assegurats restituir les quantitats per no hauer fet declarar segons 
dessus es dit, pàg. 224 

 

per +SN+a+infinitiu 

Aquell qui en son loch sera romas per la dita roba a deliurar, pàg. 53 

Ço es, per muller a pendre o per anar en romiatge, pàg. 75 

Que mercaders façen de fer esmena a naus o leny per alguna rao o per viatge a 
cambiar, pàg. 132 

 

per + infinitiu d’acció encara no feta 
Per la dita conuinença o promissio sostengut o per sostenir sens tot diffugi, pàg. 132 

 
per + inf. d’acció retribuïda  
Tot ço que conuenguessen per pagar de aueries se deu pagar cominalment, pàg. 62 

Del que haurà patró dels mercaders per descarregar, pàg. 73 

Tot ço que lalmirall los prometra per esuahir o per muntar o per fer armes, los deu 
donar ell e lo capita, pàg. 188 

MALLORQUINS, menorquins y ivicenchs no pagan dret de llenyàm per obrar naus, 
Reportori alfabètich 

 

per + infinitiu impulsivofinal 
Mas si lo mercader volia metre vianda per revendre, pàg. 46 

Aytants de diners com val e valra semblant roba de aquella en aquell loch on ell fara 
port per descarregar, pàg. 51 

Exiran en terra en alguns lochs on lo senyor de la nau o del leny sera per recaptar 
son nolit o per nolieiar sa nau o son leny, pàg. 78 

E o si cas es que ans que haien comprada la dita exarcia hauien tallada entena per 
fer timo o timoneres o altre lenyam necessari, pàg. 83 

Pot portar la comanda en altre loch pus que sia per saluar les comandes, pàg. 97 

Ell pot mudar lo viatge per anar en altre loch, pàg. 99 

Qui comenara la sua nau el seu leny (per fer algun viatge), pàg. 101 

Si mercader o mercaders iran en algun loch estrany per nolieiar nau o leny, pàg. 136 
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Logar exarcia per metre a la nau o leny a ormeiar, pàg. 150 

Capita deu anar parlar [...] a totes naus per saber qui seran, pàg. 192 

Deian entrar en la nau o leny ab lurs armes per defendre, pàg. 203 

Se volen defendre de aquells enemichs per saluar lurs persones, pàg. 208 

Ordonaren los consellers e prohomens de la dita Ciutat per fauorir e endreçar los 
nauilis, pàg. 211 

Ordonaren los consellers e promens de la ciutat de Barcelona per esquiuar grans 
fraus, pàg. 214 

Volran partir daquelles parts o terres per venir en les parts occidentals o daça mar, 
pàg. 216 

Del bestiar qui ix de Cathalunya per pasturar, pàg. 230 

Del bestiar qui entra en Cathalunya per herbeiar, pàg. 231 

BESTIAR que entra a Catalunya per criar, Reportori alfabètich  

COMANAR diners per comprar tal cosa, Reportori alfabètich  

 

 

per + infinitiu de destinació 

Con los consols poden comanar per raho necessaria lofici del Consolat a altre per 
regir quis volran, pàg. 22 

Poden hauer quatre dilacions de deu dies iurant que la quarta no la demanen per 
malicia ni per alongar lo plet, pàg. 23 

Que sia present e contínuament per veure iurar los testimonis, pàg. 23 

Encontinent assigna dia a oir sentencia en la dita appellacio al qual dia cita la part 
appellada per oir aquella, pàg. 24 

Los dits consols ab las dites parts ensemps van dauant los promens mercaders per 
demanar de consell, pàg. 25 

Que dins trenta dies comparega davant los dits consols per mostrar de son dret, pàg. 
27 

Lo senyor de la nau o del leny pot empenyorar la part complida per fer compliment a 
la part que li haura conuenguda de fer, pàg. 33 

Quascun mestre qui en la sua obra obrara per quascun iorn tres diners per pa e per 
beure, pàg. 36 

La maior força dels senyors de les naus o dels lenys han a fer algunes messions que 
no volen metre en compte als personers per hauer gracia dells, pàg. 38 

Encara lo senyor es tengut de moltes altres coses als mercaders [...] sis banya per 
cuberta [...] o per metre en loch dubtos, pàg. 42 

Iatsia aço quel paramijal hi sia mes e posat per tenir fort o per dar enfortiment a la 
nau, pàg. 43 

Es tostemps estat acostumat que tota via deu esser fet lo sol iusa, de la roba del pes, 
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per donar millor regiment a la nau, pàg. 45 

Lo dit senyor de la nau deuia e deu fer port per descarregar, pàg. 52 

Lo dit mercader hi haura iaquit per demostrar e per deliurar la desusdita roba, pàg. 
52 

Aquell qui en loch del dit mercader sera romas per deliurar la dita roba, pàg. 52 

E si lo dit mercader o aquell qui per ell sera aqui romas per deliurar la dita roba, 
pàg. 53 

Ell es tengut de donar e de retre al mercader la sua roba la qual li hauia nolieiada o 
aytants diners com valra la on lo leny fara port per descarregar, pàg. 54 

Senyor de nau o de leny qui sia en algun loch e nolieiara roba de mercaders per 
portar en altre loch, pàg. 54 

Leny sera en algun loch e haura o deu hauer viatge per anar en algun altre loch, 
pàg. 55 

Si algun senyor de nau o de leny haura carregada la sua nau o lo seu leny de roba 
de mercaders per anar descarregar en altre loch, pàg. 57 

Si donchs nos hauia a leuar per fortuna de mal temps o daltre cas que si esdeuenga, 
ço es per entrar en port o en freu o en loch on se pogues saluar la dita mercaderia, pàg. 
62 

E si met roba en la nau que nou veia lo senyor o lescriua o altre qui lo senyor de la 
nau o lescriua haia mes en son loch per noliveiar o per veure tota quanta ni metra, pàg. 
62  

Molts homens son que van de un viatge en altre ab poca mercaderia, o van en altre 
loch per poblar e son dits peregrins, pàg. 64 

E si lo senyor de la nau es en vila, sia luny o prop, quel mariner vaia per esmerçar 
son loguer, pàg. 71 

Ço es, per muller a pendre o per anar en romiatge, pàg. 75 

Encara mariner es tengut que vaia a remolcar nau o leny per entrar en port si lo 
notxer liu comanda, pàg. 75 

Mariner nos deu despular si no es en port per exiuernar aquela, pàg. 78 

Mariner nos deu defpullar fi no és en port per exiuernador, foli 32, cap. 170, pàg.  

Aquells bens deuen esser venuts per fer esmena a aquells mercaders, pàg. 82 

Si nau o leny per alguna condicio sera empatxat de senyoria e no gosaua anar la on 
lo viatge sera leuat e lo senyor de la nau trobara ab los mercaders altre loch per fer 
port, pàg. 84 

Senyor de nau qui noliejara la sua nau per anar carreguar en algun loch, pàg. 84 

Si mercaders nolieiaran nau o leny per anar carregar en algun loch, pàg. 84 

Si algun senyor de nau o leny haura carregada la sua nau ol seu leny de roba de 
mercaders per anar descarregar en algun loch, pàg. 87 

Si lo senyor de la nau troba exarcia a manleuar o a loguer o a venda que ell vulla 
perdre ço que ha per fer dan a altre, pàg. 91 
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Senyor de nau o leny qui logara exarcia per anar en viatge e aquella exarcia que 
logada haura se pert sens culpa dell, pàg. 94 

Se podien auenir ab lo senyor de la nau o del leny en que ells serien per anar en 
altre loch, pàg. 97 

E si ell se pot auenir ab lo senyor de la nau o del leny ab qui ell sera per anar en 
altre loch on aquelles condicions, pàg. 98 

Empero si tot lo cominal de la nau o la maior part se acordaran mes del tornar en 
aquell loch don partits seran que de mudar lo viatge per anar en altre loch, pàg. 99 

Senyor de nau o de leny qui comanara la sua nau a algu per anar en viatge sabut, 
pàg. 101 

Que la nau fos nolieiada per anar en loch on ell se temes de senyoria, pàg. 102 

Quels amichs lo forçassen que la prengues ans que anas al viatge, o per anar en 
romiatge, pàg. 102 

E si la nau noy basta e lo senyor de la nau ha alguns bens, aquells se deuen vendre 
per fer compliment a aquells mercaders, pàg. 106 

Senyor de nau qui noliejara la sua nau per anar en terra de sarrayns, pàg. 107 

Senyor de nau o de leny qui nolieiara la sua nau per anar en terra de serreiens, pàg. 
107 

Mas senyor de nau qui nolieiara per anar en terra de christians, pàg. 107 

E si per ventura lo senyor de la nau nolieiara per anar en los desus dits lochs, pàg. 
107 

Ell hauria fet o fet fer ab aquells lenys armats per saluar si e tota la roba, pàg. 109 

Roba de mercaders o que tota sia dalgun mercader particular per anar descarregar 
en algun altre loch, pàg. 109 

Senyor de nau o leny qui haura nolieiada la sua nau per anar descarregar en algun 
loch, pàg. 114 

Aura mester diners per espatxar la nau, pàg. 115 

Qui haura nolieiada la sua nau o lo seu leny per anar a guanyar en algunes parts, 
pàg. 115 

Senyor de nau o de leny qui nolieiara, o sera nolieiat per anar en algunes parts, pàg. 
128  

Si los dits han alguns bens, deuen esser venuts per restituir lo dan, pàg. 132 

E si per uentura lo senyor de la nau o leny qui venut sera no vendra ne tornara a 
retre compte a sos personers, ne encara per donar sa part a quascu, pàg. 134 

Si algun senyor de nau o de leny dara son loch a altre per noliejar, pàg. 135 

Si lo senyor de la nau o leny nol vol lexar leny dara son loch a altre li façen, pàg. 
136 

Deuen esser venuts per fer esmena a aquells mercaders de tot lo dan, pàg. 136 

De nau nolieiada per anar a carregar en algun loch, pàg. 136 

Si mercader o mercaders iran en algun loch strany per nolieiar la nau, pàg. 136 
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Qui hauia fet hereu aquell mercader qui mort sera e hauia nolieiat, que vinga per 
leuar aquell carrech que ell nolieiat li hauia, pàg. 139 

Nol vulla portar en alguna part, sino quel volra aqui vendre, per complir lo 
manament daquell qui mort sera, pàg. 140 

Mas empero si aquell mercader qui mort sera haura carregada aquella nau o leny 
en terra de sarrains o en loch perillos per anar descarregar en terra de amichs, pàg. 
142 

Si alguns mercaders metran en sa nau o en son leny stiba de botes o gerres buydes 
per portar en algunes parts, pàg. 152 

Ira per crostam, saluo empero que si era ligada en faixs, que haura a fer messio per 
ferla religar, pàg. 153 

Qui haura nolieiada la sua nau o lo seu leny a algu o a alguns per anar en vltra mar, 
pàg. 153 

No es mester que per fer a ells plaer ell ne sostengues dan, pàg. 154 

Mentre que ell sta aqui ab ells ensemps, tro que ell sera spatxat de tot per anar 
guanyar vers algunes parts, pàg. 157 

Empero lo dit senyor de la nau pot fer pesar la roba ans ques carrech, o la on fara 
port per descarregar, pàg. 160 

Si nau o leny sera noliejada per anar carregar en algun loch, pàg. 166 

Aquell o aquells desusdits armaran lur nau o leny per fer dan a la dita nau o leny, 
pàg. 172 

Empero si prouat los sera que ells haguessen armat per fer dan a algu o alguns, pàg. 
173 

Si alguna nau o leny carregara o li aura carregat en algun loch de lenyam per 
aportar en algun altre loch, pàg. 176 

E encara lescriua qui lo dit cartolari scriui, que sia present, si viu sera, per veure e 
per disputar lo dit bescompte o falla si sera ver o no, pàg. 179 

No planyent lurs treballs nou gitaren a negligencia per hauerne merit de Deu e amor 
e gracia de gents e per tolre los contrasts e les opinions desusdites, pàg. 180 

Si algun senyor de nau o leny acordara o haura acordat mariners per anar en algun 
viatge, pàg. 181 

Ordinacions de tot vexell qui armara per anar en cors, pàg. 183 

E deu ho dir als homens qui vendran en terra e en nau per acordarse que axi es, pàg. 
184 

Que ell dega manifestar tot ço que pertanga al cors de la nau per aiudarse de tot lo 
que ha menester, pàg. 186 

E aço no pot fer sens voluntat del almirall fins que haia refrescat dues vegades per 
armar de nou, pàg. 192 

Que sia ligada en bala no deu esser sua, sols aquelles ques portan per fer armes en 
nau, pàg. 193 

Foren fermats per los Romans en Roma en lo monestir de sant Iohan de Letra per 
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esser tengut tostemps, pàg. 199 

Foren fermats en Acre en lo passatge de Hierusalem per lo Rey Luis e per lo compte 
de Tolosa, per tenir tostemps, pàg. 199 

Foren fermats en Mallorques per los pisans per tenir tostemps, pàg. 199 

Foren fermats en Marçella a la mayso del espital en la peostria de ser Iaufre Antox, 
per tenir tostemps, pàg. 199 

E aço iuraven al cap del moll per tenir tostemps, pàg. 199 

Foren fermats en Rodes per lo galeta, els iura per tenir tostemps, pàg. 199 

E fermats per ells lo Rey en Iohan tantost que fon tolt als grechs, en la esglesia de 
santa Sofia per tenir tostemps, pàg. 199 

Foren fermats per lo compte Alemany e iurats per tenir tostemps, pàg. 199 

En presencia del Bisbe de Cathania per Frederich emperador de Alamanya, per tenir 
tostemps, pàg. 199 

Foren fermats per Iohan de Bellmont, sobre la anima del Rey de França, qui en 
aquella hora no era be sa, en presencia dels cauallers de la host e dels templers e dels 
espitalers e del almirall de leuant, per tenir tostemps, pàg. 199 

Foren fermats en Suria per Frederich Rey de Xipra. E en Constantinoble per 
lemperador Constantí, per tenir tostemps, pàg. 199 

Apres que aquella nau o leny se comença desormeiar per anar en son viatge, pàg. 202 

No puga hauer ne tenir en son alberch per barqueiar sclaus si no tansolament dos, 
pàg. 205 

Apres que sera escapada de la fortuna, e sucra en lo loc on port fara per 
descarregar, axi que dega pagar, pàg. 207 

Ordenaren que si algun mercader o patro de nau o altre vexell hauien mester lo 
Consol, e ell ne hauia anar fora del loch on fos per defendre o per mantenir algu, 
aquell li deu fer sos ops de menjar, pàg. 211 

Loch o part don partiran, per fer o seguir lur viatge, a fi quels prestadors a tals 
cambis o contractes puxen saber, pàg. 211 

Pus que tenguen prestech, senyal o paga, tota vegada que seran per partir en lur 
viatge, pàg. 212 

Abans que partesquen per fer viatge, sien tenguts de finar e cloure los comptes, pàg. 
213 

Abans quen partesquen per fer lur viatge, sien tenguts e hagen a donar e fer mostra, 
pàg. 213 

Pus hagen assegurat en lo retorn del viatge proseguir la dita causa, e aço pus la 
nau, barca o leny sia en mar, o apparellada per varar, pàg. 214 

Per traure algunes causes dependents de fets e actes mercantiuols e maritims de la 
cort del consolat, on les dites causes sumariament e de pla ab consell de promens son 
decisides, pàg. 215 

Altres contractes freturen de tota efficacia e valor, quant es per traurer les dites 
causes de la dita cort de consolat, pàg. 215 
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Robes carregades dalla lestret per portar en Flandes, pàg. 218 

Quis carregaran dalla lestret de Gibaltar en qualseuol loch o lochs per portar a les 
parts de Flandes, pàg. 218 

Mercaderies quis carregaran en qualseuol parts del mon per aportar en la present 
ciutat de Barchinona, pàg. 218 

Los sera demanada ensemps ab totes les messions que per demanar aquelles se 
serien fetes, pàg. 221 

Ordonaren los dits Consellers e promens que forments, ordis, ciuades, legums, 
arroços, vi e oli carregat reuera per portar en Barchinona, pàg. 223 

Qualseuol messions que al assegurat haura conuengudes fer per fer declarar en la 
forma dessusdita, pàg. 224 

Lenyam ho exarcia per fer naus, de exida paga, pàg. 229 

La fusta apta a fer tals veixells per construyr e fabricar aquelles, pàg. 229 

Ne lenyam mes en fusta per fer cambres, de exida no paga sino es estranger, pàg. 
229 

Puntuals e taulam quis metra ho per homens qui no sien estrangers en algun veixell 
per fer pallols, cambres, pàg. 229 

Empero si eren trets per vs de aquells quils hic traurien ho eren tramesos a grans 
senyors per donar, que no sien tenguts pagar res, pàg. 229 

Declarat que aquest vs propi e tramesa a grans senyors per donar, nos puixen 
alegrar, pàg. 229 

Passant per Cathalunya per anar en altres regnes e terres e per exirse de la senyoria 
del dit senyor rey, pàg. 229 

Que tota persona qui traura de Cathalunya algun bestiar per tondre que haia a 
pagar per la lana de aquell bestiar, pàg. 230 

E si lo bestiar exira per pasturar de Cathalunya, pàg. 230 

Sera mes o entrara en lo principat de Cathalunya per herbeiar, que a la eixida no 
pach, pàg. 231 

Del bestiar quis metra en Cathalunya per esser lexat a part ho parts, pàg. 231 

Algun bestiar menut o gros per lexar a patro parts, pàg. 231 

Iurant ho ells a nostre senyor Deu e als sants quatre euangelistes que no ho fan per 
fraudar lo dret, pàg. 232 

De la gineta e ferros de lances, darmes e tatxes per guarnir aquelles e tatxes fins a 
sobrepunxa, pàg. 233 

Per esquiuar tot frau qui en les coses en lo present capitol contengudes fer se 
pogues, ordena e vol, pàg. 234 

Seran carregades per aportar dins lo dit principat, pàg. 234 

Segons vist los sera per esquiuar fraus, pàg. 234 

Alguna roba o mercaderia per a portar a qualseuol part vltra marina o a qualseuol 
part de Cathalunya per aportar apres y aportara y carregara a dites parts 
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vltramarines, pàg. 238 

ASSEGURADORS Quant temps tenen per pagar la seguretat perduda, , Reportori 
alfabètich 

ASSEGURAR Robes carregades de llà l'estret per descarregar de çá, , Reportori 
alfabètich 

BARQUERS No poden tenir per desembarcar sino sols dos esclaus, , Reportori 
alfabètich 

BESTIAR com se pot entrar y eixir de Catalunya per pasturar o berbejar, Reportori 
alfabètich  

CAP promés a altra nau per anar juntes a un viatge, Reportori alfabètich  

CAUSES de seguretats no decidides, dins lo temps degut per pagar, Reportori 
alfabètich  

COMANAR roba a patró per fer cert esmers, Reportori alfabètich  

COMANDA feta a senyor de nau de roba per vendre, Reportori alfabètich  

DANY donat al mercader per esser falsa la obra de la nau, Reportori alfabètich  

DILACIONS per provar: son de deu dies cada una, Reportori alfabètich  

DILACIONS per provar en parts lluny: se donan comforme la distancia del lloch, 
Reportori alfabètich  

DINERS encomanats a algú de nau per comprar mercadería, Reportori alfabètich  

DRETS de robes que venen d'ultramar per descarregar en Catalunya, Reportori 
alfabètich  

ESCRIVÀ jurat de nau: que ha de fer per no ésser punit, Reportori alfabètich  

FUSTA per obrar: quin dret d'entrada paga, Reportori alfabètich  

GRANS per portar a Barcelona: com se poden assegurar, Reportori alfabètich  

LLANES que ixen de Catalunya, per caure en frau com han de pagar lo dret, 
Reportori alfabètich  

MARINER deu remolcar nau per entrar en port, si manat li es, Reportori alfabètich  

MARINER que per esser exit de nau sense llicencia, la nau haurà pres dany, deu 
esmenar aquest, Reportori alfabètich  

MARINERS com se compartexen per fer guarda en nau y per comprar roba en terra, 
Reportori alfabètich  

MERCADER [...] quin orde s'ha de tenir per posar en salvament dita mercadería, 
Reportori alfabètich  

MERCADERÍA [...] si diners ni altre remey no tindrà per despatxar la nau, 
Reportori alfabètich  

MOLES per obrar coral: no's poden traure de Catalunya, Reportori alfabètich  

NAU [...] per profit de la nau o per cobrar son nòlit, deu lo dit senyor retre'l dany, 
Reportori alfabètich  

NAU [...] com s'ha de prevenir y armar per defensarse, Reportori alfabètich  
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PEDRES per obrar coral: no's poden tràure de Catalunya, Reportori alfabètich  

ROBA que's pert per fortuna, per donar la nau en terra: com se satisfà, Reportori 
alfabètich  

ROBES [...] carregades d'allà l'estret de Gibraltar per anar de dallà, Reportori 
alfabètich  

SENYOR DE NAU [...] roba noliejada per carregar, deu complir lo promés al 
mercader, Reportori alfabètich  

SENYOR DE NAU [...] promet esperar cert temps bones naus per carregar, 
Reportori alfabètich  

SENYOR DE NAU [...] quin modo ha de tenir per no esser reprès, Reportori 
alfabètich  

SENYOR DE NAU [...] botes per portar vi, en quina forma les ha de donar, 
Reportori alfabètich  
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A la fi de l’edició del 1914 figura un recull de «Frases y sentencies» entre les quals 
hi ha les següents. Aquest recull, però, no apareix en les edicions més antigues. 

 

Per amistat ni per desamistat. 
Per amor de Deu. 

Per aquell cap mateix. = per la meteixa rahó. 

Per aquella manera e daquell for. = en la meteixa situació. 

Per assalt. = per gust. 
Per aytant. = tarit. 
Per causa. = ab dit motiu. 

Per ço. =a fi de que, per tot lo (temps, capital, etc.) 

Per endreça. = per seguretat. 
Per ferm. 

Per iust cas. = legítimamente. 

Per leugeria de lur seny o per sobergaria de lur moneda. = per lleugeresa o vanitat. 
Per lur plana voluntat. = expontàneament. 
Per mija de Seg. marít,  
Per null temps. = may. 

Per qualseuol via. 

Per semblant. = igualment. 
Per si ho per interposada persona.  

Per sou e liura. = a proporció. 

Per sou e per liura e per bossant. 
Per tostemps. = per sempre. 

Per ventura. = potser, tal vegada, en cas de que. 

Per via de mercaderia. = en qualitat de mercadería. 

Per voluntat. = per coacció. 
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Correspondència de paginació entre les dues 
edicions 

Ed. 1645 
Numeració per folis 

Ed. 1645 
Pàgines digitals Ed. 1914 

El reglament dels cònsols de mar de València. (1 a 45)  1 - 6 v 21 - 32 21 - 32 
Els costums marítimes de Barcelona (46 a 297)  6 v - 93 32 - 205 32 - 182 
Les ordenacions per a vaixells armats que vagin al cors 
i per armades que surtin a la mar (298-334)  93 v - 102 206 - 223 183 - 198 

El cronicó de les promulgacions.  102 - 102 v 223 - 224 199 
Els capítols del Rei Pere (Dividit en 40 cap.)  103 - 107 v 225 - 234 (sense 

cap.) 
200 - 209 

Les ordenacions dels consellers de Barcelona per al 
Consolat del Mar de Sicília 107 v - 108 -  234 - 236 209 - 211 

Les ordenacions dels consellers de Barcelona sobre 
fets marítims del 21 novembre 1435  

108 v - 110 v 236 - 240 211 - 213 

Lleis i ordenacions del Recognoverunt Proceres sobre 
casos marítims i mercantils.  

110 v - 112 240 - 243 214 - 216 

Les ordenacions dels consellers de Barcelona sobre 
assegurances marítimes. (25 capítols) 

112 v - 118 244-255 217-225 

Els capítols i ordenacions de la Cort General del 
Capítol general de Barcelona del 8 d'octubre de 1481. 
(56 capítols) 

119 - 126 
257-271 226-236 

Segueixense les ordinacions del dret del pes del senyor 
rey com e en quina manera se paga lo dit dret del pes 

126 v - 127 272-273 236 

Altres ordinacions: Crida... 127 v - 128 274-275 237-238 
De la cautio que deu prestarse per les mercaderies: Die 
martis... 

128 v  276 238-239 

Privilegi del rey en Marti als cònsols de Barcelona 129 - 130 v 277-280 239-241 
Reportori alfabètich de tot lo contengvt, y disposat en 
lo present volum del Confolat de Mar.  

12 folis sense 
numerar 281 - 304 243 - 261 

 

Fol. 1. Segueixse lo Llibre de Consolat novament corregit y estampat. En lo qual son contengudes les 
lleys e ordinacions dels actes maritims, e mercantiuois. A continuació los 334 capitols començant per los 
processals de Valencia.  
Fol. 102. cor. 2. Aci acaba lo Llibre vulgarment appellat de consolat etc. y després, fins al fí del foli, la 
llista de les acceptacions.  
Fol. 103. Capitols del Rey En Pere sobre los fets e actes maritims.  
Fol. 107. cor. 3. Ordinacions de Consellers de Barcelona per lo consolat de Sicilia.  
Fol. 108, cor. 4. Ordinacions de Consellers de Barcelona sobre fets maritims, etz.  
Fol. 110, cor. 3. Seguexense algunes leys e ordinacions tretes de Recognouerunt proceres etzètera. Cor. 
4. Altre del Rey en Iachme de allo matex. Ordinacio de Consellers de Barcelona per fet de cambis. (Nota 
marginal: es reuocada.)  
Fol. 111. Privilegi del Rey Alfonso, etc. cor. 2. Capitol de Cort en Barcelona, etc. cor. 3. Guiatge a 
aquells qui volran anar a vltramar o de alla venir.  
Fol. 112º (a ratlla tirada). Ordinacions de Consellers de Barcelona darrerament fetes sobre les seguretats 
maritimes.  
Fol. 118º (a ratlla tirada). Oratio pro nauigantibus.  
Fol. 119. Capitols e ordinacions nouellament fetes per la Cort general del Principat de Cathalunya... 
sobre los drets del General, ço es de les entrades e exides.  
Fol. 126, cor. 3. Segueixense les ordinacions del dret del pes del senyor Rey e en quina manera se paga 
lo dit dret del pes.  
Fol. 127º (a ratlla tirada). Crida que qualsevol persona estrangera, etz.  
Fol. 128º (a ratlla tirada). Die Martis XXVIII mensis februarii anno M·D·L·XXXVIIIJ. (Acte del Consell 
de trentasis.)  
Fol. 129. In Dei nomine, etz. (Privilegi del Rey En Marti al Consolat.)  
Per últim venen les dotze fulles de «Reportori alphabetich de tot lo contengut y disposat en lo present 
volum, del Consolat de Mar. Essent Cònsols de la Lotia de Mar los Magnifichs Ioan Argila Doctor en 
Medicina, y Hieronym Serra Mercader. Y Deffenedors Francesch Brocà y Magi Vilamajor Mercaders, 
Ciutadans de Barcelona». Al final, o sia, verso del últim full: «Estampat en Barcelona, en la Estampa 
administrada per Sebastia de Cormelles Mercader. Any M·DC·XXXXV.»  
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Lo Sompni, d’en Bernat Metge, ab gran diligencia revist e ordenat, afegida 
novament la història de Valter e de la pacient Griselda. per lo mateix 

Bernat Metge arromançada, estampa de Francisco Altés, Barcelona, 1891. 
per a            2 per a que 0 per+S.N.+a+inf 0  
per+inf. causal 9 per+inf. final 23 per+inf. de dest. 21 per+inf. d’immediatesa 0
per+inf. d’acció no feta 0 per+inf. d’acció retribuïda 0   

per tal com 21 per ço com           38 per ço car 0 per tal car 0
per ço 5 per raó de 0 per qui 18 ço per què relatiu 2
per què relatiu A. nom. 4 per què relatiu A. orac. 8 per què interrog. dir. 12 per què interrog. indir. 11
perquè causal 0 perquè final 1 per + rel. comp. 18  
Per tal que 12 per ço que  31 a fi que 1 per tant 1
per tostemps 0 per null temps 0 Si per aventura 16 per altres valors 415

Per a als manuscrits: 
Manuscrit A, 

Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, foli 161, v.º 

 

Manuscrit A, 
Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, foli 138, r.º  36 

 
 

Manuscrit P,  Bibliothèque Nationale de Paris, foli 41 v.º 
Manuscrit P, Bibliothèque Nationale de Paris, foli 8 r.º 

Manuscrit U, Biblioteca Universitària de Barcelona, foli 67 r.º. Manuscrit U, Biblioteca Universitària de Barcelona, foli 44 r.º. 

Per a en diferents edicions:: 
Le Songe, de Bernat Metge, auteur catalan du XIVe siècle, publié et traduit pour la première fois en 

français, avec une introduction et des notes, par J. M. Guàrdia, Alphonse Lemerre, París 1889. 
(segueix el manuscrit de París) 

pàg. 19 pàg. 124 

 595



 Bernat Metge, Lo Sompni i una mostra de poesia  
 

596

 
Lo Sompni, d’en Bernat Metge, ab gran diligencia revist e ordenat, afegida novament la història de 

Valter e de la pacient Griselda, estampa de Francisco Altés, Barcelona, 1891 
(segueix el manuscrit de París) 

pàg. 17 pàg. 100. 
 

 
Lo somni: text català del XIVen segle novament publicat ab notes bibliogràfiques y crítiques per 

R. Miquel y Planas. Ed. dels vinticinch. Barcelona: Ramon Miquel y Planas, 1907. 
(segueix el manuscrit de l’Ateneu) 

pàg. 11 pàg. 53 

 
Lo somni edición, pròlogo i notas de Antoni Vilanova Andreu. Barcelona: Publicaciones de la Escuela de 
Filología de Barcelona / Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Instituto Antonio de Nebrija, 

1946. 
(segueix el manuscrit de l’Ateneu) 

pàg. 10 pàg. 55 
 

 
Lo somni, edició de Stefano Maria Cingolani, Barcino, Els Nostres Clàssics, col·lecció B, núm. 27, 

Barcelona, 2006. 
(segueix el manuscrit de l’Ateneu) 

pàg. 136 pàg. 181 

 
Les obres d'en Bernat Metge. Barcelona: R. Miquel y Planas, 1910 

(segueix el manuscrit de la Univcersitat) 

pàg. 11 pàg. 51 

 
Lo somni; text, notes i glossari de Josep Ma. de Casacuberta; introducció de Lluís Nicolau d'Olwer,  

Ed. Barcino, Els nostres clàssics, Barcelona, 1924 
(segueix el manuscrit de la Univcersitat) 

pàg. 28 pàg. 83 
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Obras de Bernat Metge, Edición crítica, traducción, notas y prólogo por Martin de Riquer, Facultad de 
Filosofia y Letras, Universidad de Barcelona, 1959. 
(segueix el manuscrit de la Univcersitat) 

pàg. 182 pàg. 256 

 
Lo somni, a cura de Marta Jordà; pròleg de Giuseppe Tavani, Barcelona: Edicions 62 i “la Caixa”, 

Barcelona, 1980. 
pàg. 35 pàg. 77 

 

Les cites següents corresponen a l’edició de Barcelona del 1891:  
 

1 de a fi que 

Mes encara, la anima racional es creada a fi que tostemps entena, am e recort Deu, 
pàg. 30 

 

12 de per tal que amb valor final. 

Lome es estat creat en lo mig, per tal que fos pus baix quels angels e pus alt que les 
besties, pàg. 6 

Quem digats quen han escrit los dits doctors, e vos quen sentits per tal que mils ne 
romanga instruït, pàg. 15  

Diu que apres que l hom es mort, los amichs nol ploren, per tal que es pensen que no 
sia res, pàg. 34 

Florien ladonchs los dexebles de Pittagoras per tal quels vaes e aprengues d ells. 
pàg 38 

Legi lo libre de Plato sobre la inmortalitat de la anima, per tal que ab plaer moris e 
hagues major fortitut en son coratge, pàg. 41 

Mas hajau per clar los deus inmortals haver escampades les animes en los corsos 
humanals per tal que fos qui defenes les terres, pàg. 43 

Nostre Senyor Deu vol que recorts les passades, per tal quet sien ocassio de dolor e 
pena, car per ta colpa merexies infern, pàg. 80 

Ara escolta be, car yo vull, per tal que mils sies instruit de lurs fets, que cascu d ells 
los te recit, pàg. 102 

E per tal quen sies cert, atten be a ço quet dire, pàg. 136 

Si ho fehien pero per tal que tost esclatassen, be obrarien, pàg. 163 

Be pens quet recorda de aquella mesquina mare, per crim capital per lo pretor a 
mort comdempnada en lo carçre, e per compassio de son executador, per tal que aqui 
famejant moris, reservada, pàg. 182 
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E que per arrearse be, a lur juy, dels cabells blanchs, qui son testimonis de vellesa, 
nols fassen tornar negres com a carbo, per tal que les dones creguen ells esser jovens?, 
pàg. 203 

 

per + infinitiu causal 
Jatsia que per comportar aquells, per raho de la sua novella Senyoria, not espatxara 

tan tost com tu volries, pàg. 11 

No m es semblant, dix ell, que per haver dit aquexes paraules cregues ell lo contrari, 
pàg. 42 

Sapia yo, si vostra merce sera, que es de vos, per no tenir temps, pàg. 75 

Not penses pero que per tenir aquesta oppinio sien dampnats los doctors dessus dits, 
pàg. 90 

E Jupiter veent que per dir veritat yo havia encorregut en tan gran dampnatge, pàg. 
134 

Los fetillers els devins, e especialment aquells qui moltes vegades son estats preses e 
punits per devinar, pàg. 149 

No m hi tench per bastant, pero dirten he breument, per no tenir temps, ço que pore, 
pàg. 190 

Callare, per no tenir temps; que d altres coses me volria rahonar ab tu, pàg. 202 

E finalment, per no tenir temps, tantes son les mutations dels habits e gests lurs ab 
los quals donen mal eximpli, pàg. 206 

 
per + infinitiu impulsivofinal, 23 

Duptant encara en aço quem deya, volguim hi acostar per besarli los peus e les 
mans, pàg. 10 

Quant es per mon interes, not cal plorar, car covinentment estich per gratia divinal, 
e per esser monarcha, no volria tornar en lo mon, pàg. 11 

Es pres a profetar profundament e clara de Jesu Christ, qui puys vench per reembre 
los juheus e los gentils, pàg. 33 

Els philosoffs, en los libres que escriuen, no hi meten lurs noms per haverne gloria?, 
pàg. 37 

Lonch seria dirles totes, respongui yo; pero per abreujar, diren algunes, pàg. 56 

Mes los amara complaure que si continuament me enujassen ab lur importunitat; o 
per ocorrer a lur iniquitat, pàg. 72 (ocórrer: anar, acudir, esdevenir, venir al cap) 

Ha ordonat que yo vengues a tu per mostrarte clarament per experientia ço que per 
escriptures e inductio mia no havies volgut saber, pàg. 93 

Ab desliberatio, dix ell, ho he fet, per provar si a les mies coses has aquella amor 
que solies, pàg. 98 

Car solament ho fare per satisfer a la honor de mon companyo, pàg. 104 

No son vengut aci per mirar les tenebres infernals, pàg. 105 
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Yo estesi los braços per pendrela, pàg. 108 

Volgui retornar en infern per cobrar aquella, pàg. 108 

Van com orats e furiosos, corrent e cridant continuament, per ço com per complir 
lur foll voler mataren lurs fills, pàg. 122 

Exorbaren e maltractaren lurs fills per complaure a lurs mullers madrastres d 
aquells, pàg. 122 

Dien elles que continuen per conservar joventut, pàg. 144 

Es cosa que elles no assagen per poder satisfer a lur apetit, pàg. 146 

Son molts qui per complaureles, o per fugir a plet immortal, giten de casa lurs pares, 
pàg. 153 

Quanta viltat se sotsmeten per crexer e aconseguir gran exovar, pàg. 154 

Sofferren ab molta fam, set, fret, e poch dormir, mals dies e pijors nits, per 
aconseguir aquella, pàg. 156 

E per abreujar, tocare superficialment alguns dels principals vicis que has dit esser 
en les dones, pàg. 202 

Deu o dotze vegades se dreçava la nit per veure si yo dormia, o estava descubert, 
pàg. 212 

VALTER E LA PACIENT GRISELDA 
Axi que molta gent ab gran affeccio e pler venia per mirar aquella. 241 

 
per + infinitiu de destinació, 21 

No axi com a profitoses ne plasents a ella naturalment, mas al seu cors; e devegades 
per complaureli pecca, pàg. 19 

Aquells qui ymaginen que son nats per ajudar, defendre e conservar los altres, pàg. 
36 

Ne per encadenar lo coll de Cerbero, axi com alguns han fet, pàg. 105 

No son aci, dix ell, per provar a tu aquexa conclusio, pàg. 130 

E per haver especialment la carn luent e clara, pàg. 137 

Terriblement occupat: alguns per fer argent sublimat [...]; altres per anar cavant e 
cercant rahels e erbes salvatges que nom pens que james hages hoyt nomenar, pàg. 138 

Ab les gonelles de la cinta avall molt amples e folrades, per retre e mostrar lurs 
anques ben grosses, pàg. 139 

E de la cinta amunt embotides de tela e de coto per ferlos bons pits, e grans espatles, 
e per cobrir molts defalliments que han, pàg. 140 

E sobre aço, e per saber semblantment si ls deu venir bona ventura o mala, pàg. 149 

E per venir a aquesta conclusio, si gros capo se troba, cove que ls vengue davant, 
pàg. 161 

Brous ben espessos per engreixar, no pas de bou, mas de grosses gallines, pàg. 162 
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Solament per veure quin enginy hauras en saber defendre ço que has amparat, pàg. 
176 

Car lo senyor Rey, son marit, occupat ladonchs en la frontera, per resistir a sos 
enemichs, no podia entendre en les altres coses, pàg. 189 

No gens per ço que ella meresca esser darrera per minoritat de virtuts, mas per darli 
n avantatge e honor, pàg. 192 

Ab temerosa sperança de no veurel ja may; ans per sostenir e soccorrer a aquell, 
pàg. 193 

 
per que interrogatiu directe 

E per que ho creus?, pàg. 8 

Per que sots vengut en esta preso?, pàg. 67 

Perque no, digui yo, si la porta es uberta?, pàg. 76 

E perque, digui yo?, pàg. 78 

E perque, Senyor?, pàg. 81 

E perque no?, pàg. 84 

 Donchs per que m ho començaveu a dir, Senyor?, pàg. 99 

E per quet fenys pus ignorant que no est?, pàg. 126 

Donchs, dix ell, per que no est content de ço que has?, pàg. 130 

E per que guardaveu ab tan alegra cara la nostra serventa?, pàg. 150 

Sabs per que·t par gratiosa?, pàg. 169 

Perque donchs, dix ell, perts aquest poch de temps que has?, pàg. 199 

 

per que interrogatiu indirecte 
E, noresmenys ço que vos, Senyor, dessus me haveu provat, que la anima no pot exir 

del cors quant se vol, ne romanirhi quant lo seu creador len mana exir, no deman yo, 
Senyor, axo, mas perque tan soptosament pagas lo deute a natura, pàg. 68 

Yo t he a dir encara, sit recorda, per que son vengut en aquesta preso, pàg. 92 

E yo, cobejant saber per que ho havia dit, dissimule haverho hoyt, pàg. 126 

Ne encercara les operations amagades de natura. Ne sabera per que la mar infla; ne 
en quina manera gita la aygua, pàg. 196 

Ne en quina forma son ligats los elements entre ells; ne les influenties dels corsos 
celestials; ne per que es la diversitat dels quatre temps del any, pàg. 196 

Ne per que lo levant tira les nuus plujoses a si mateix, e la tramuntana les encalça.  

Ne per que tremola la terra, ne moltes altres coses naturals, pàg. 196 

Ne perque respon Ecco en les concavitats quant hom crida, pàg. 196 

No demanen o vullen saber tantost d hon venen, ab qui son anades, per que son 
partides de casa tant gran mati, pàg. 208 
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Per que·s son tant be arreades, pàg. 208 

Per que han tant trigat de tornar a casa, pàg. 208 

 

per que relatiu A.N.  
Ne veig coses evidents per que ho dega creure, pàg. 22  

La qual cosa no solament atorga, ans hi dona rahons per que aparia que devien 
esser inmortals, de les quals has hoydes algunes dessus, pàg. 38 

Empero pus entens que la mia sia estada soptosa, diret la raho per que es estada 
aytal, pàg. 69 

La raho per que m acompanyan, yo la t he dita dessus, pàg. 101 

 

per que relatiu A.O.  
Yo m adelitava que visques en libertat, la qual fort tart es en matrimoni; per que yo 

m sotsmet de bon grat a la voluntat de vosaltres, pàg. 222 

Pero no ho volria fer que tu no ho sabesses, per que vull que tu ho consentes e que hi 
hages aquella paciencia, pàg. 241 

Yo en aquests fills no he als sino los treballs: tu est senyor de mi e dells, per que fe a 
ta guisa d aço del teu, e no hi demans mon consentiment, pàg. 246 

Que fiu de la tua casa me despulli les vestadures, axi despulli les mies voluntats e 
desigs, e vesti m los teus, per que en qual se vulla manera tu vulles alguna cosa yo 
semblantment vull aquella, pàg. 246 

La qual ja ve e sens dubte en breu hic sera: per que sta ab fort cor e dona loch a 
aquella, e aportaren ab tu lo dot que hic aportist, pàg. 251 

E jurte per Deu que en aquesta casa tua de la qual tu m has feta senyora, tostemps 
son stada serventa dins mon coratge: per que d aquest temps que he perseverat ab tu ab 
molta de honor, e mes que yo no merexia, pàg. 252 

Quem par no sia digna cosa que aquest meu ventre en lo qual los fills que tu 
engenrist han stat, aparega nuu al poble: perque si a tu plau, e no en altra manera, te 
suplich carament que en preu de la mia virginitat, pàg. 253 

E yo en ma casa no he fembres qui sien aptes en fer aço: per que tu, jatsia no sies be 
vestida, qui saps les mies maneres e costumes, pendras carrech de rebre e collocar los 
hostes segons que fer se deu, pàg. 255 

 
per que final 

Perço he deliberat de arromançar la dita istoria e de trametre la us per que vos e les 
altres dones virtuoses prenats eximpli de les coses en ella contengudes, pàg. 230 

 
ço per que relatiu 

E si era mortal, no faria sempiternalment ço perque seria creada, pàg. 29 
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Si a la vostra gran potentia no expon en la manera que desig, ço per que·m ha 
convengut venir aci, supplich quem sia perdonat, pàg. 105  

 
E que per arrearse be, a lur juy, dels cabells blanchs, qui son testimonis de vellesa, 

nols fassen tornar negres, pàg. 204 

Semblants coses; les quals deurien saber per fer fugir ociositat, e per poder dir be lo 
concebiment de lur pensa, pàg. 222 

En la vintena part de una hora deurien esser vestits e arresats per exir de casa, pàg. 
223 

 

Report d’ocurrències estudiades en els dos poemes de Metge: 
per ço 1 per raó de 0 per qui 0 ço per què relatiu 0
perquè causal 0 perquè final 2 per + rel. comp. 0  
Per tal que 0 per ço que           2 per tant 0  
per tostemps 1 per null temps 0 Si per aventura 0 per altres valors 6

 

Medecina apropiada a tot mal (1396?) 
De vostra salut he desig, | Mossen Bernat; e que·l fastig | que vos soferits cascun jorn 

| vos torn en repos he sojorn | per que us poguessets alegrar. | Ab vos he desig de 
burlar, 

Un remey havem: que no·s dura | res al mon perpetualment. | Per que, visquam 
alegrament, | car Deus nos triara lo millor. 

Deu li vulla bon marit dar | per so que multiplich lo mon;  
Per so qu’haja bon fonament | nostre sermo | digats amb gran devossio: | Ave Maria; 
 

Sermó (1388) 
gens per axo no us ne lexets | Si malcarat sots he dolent | e desastruch, | per tots 

temps serets pus struch | en muller bella. 
 

 
 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

603

Fra Anselm Turmeda, Oracio de Sant Miquel, lo Jorn del Judici, la 
Oració de Sant Roch y de Sant Sebastià, 1397; Les prometences, i altres 

poemes, entre els quals figuren No crech pas, O Babilon, a tu, 
Barcelona, imprenta de Ignasi Estivill, Barcelona, 1822. 

Tenint en compte el poc rendiment que han donat els escassos textos estudiats, 
reproduïm totes les ocurrències significatives: 

per a 2
per+inf.  6
per qui relatiu 1
per què final 3
per ço (açò, assò)  2
per altres valors  113

 
Per a: 

A la Iglesia vullas anar, / pera Deu, y los Sants pregar, / y si ohiràs 
predicar / tantost asseute, Llibre, pàg. 9 

Mira fill ab gran cobdici / los versos de la Sibila: / Al Jorn del Judici / 
pera qui ho haurá fet servici, Llibre, pàg. 25 

 

Perquè final: 
Emperó pensant haver algun mérit de divulgarlos à la gent, y perque 

nostre Señor Deu lo deix ben finar, Llibre, pàg. 2 
Y no le dictat en Llatí, / perque lo Vell, y lo Fadrí, / Lestranger, y lo 

Cosí, / entendrel puguen, Llibre, pàg. 22 
Has volgut, que lo teu Fill Jesu-Christ sufrís mort, y passió en Labre de 

la Vera Creu, perque tots fossem deslliurats del poder del enemich, Llibre, 
pàg. 32 

 
 
Per davant d’infinitiu: 

Per ço ells volen / que dur la cisma / per fer sofisma / e metre glossa / en 
tota cossa / qui per ells faça / infern abraça, Les prometences, 62-66 

Cavellers, / bons guerrers, / la jornada / ordonada / avençar / per matar 
/ los anglesos, No crech pas, 132-138 

Cell qui gasta / la dretura / no ha cura / per tenir / possehir / son optat / 
ab malgrat, No crech pas, 177-183 

Si tu ets pobre, y hauràs / molts fills, à tots heretaràs, / algun bon Art los 
amostraràs / per passar llur vida, Llibre, pàg. 11 

Honra à ton Pare tant com post, / dali del teu, sin hauràs obs: / 
semblantment per cumplir tots vots, / fes lo mateix à ta Mare, Llibre, pàg. 
13 

Un Rey vindrá Perpetual: / vestit de nostra carn mortal, / del Cel vindrá 
tot certament, / per fer del segle jutjament, Llibre, pàg. 25 

 
 
 
 



 Anselm Turmeda,  
ab la oracio de Sant Miquel, lo Jorn del Judici, la Oració de Sant Roch y de Sant  
 Sebastià, No crech pas, 
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No crech pas, Poesia d’Anselm Turmeda a RIALC, web del Incipitario di 
Anselm Turmeda  (182.4), escrit el 1406 

Cavallers, / bons guerrers, / la jornada / ordonada / avençar / per matar / los anglesos, Aselm 
Turmeda, No crech pas, 132-138 
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Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades 
per A-B-C tretes de un manuscrit en pergamí del segle XV, ara per 

primera volta estampades, baix la direcció d’en Marian Aguiló y Fuster, 
Barcelona, 1881,  

2 volums. 
 

per a             54 per a que 4 per+S.N.+a+inf 1  

per+inf. causal 8 per+inf. final 185 per+inf. de dest. 114 per+inf.d’immediatesa 1

per+inf. d’acció no feta 1 per+inf. d’acció retribuïda 1 per de règim + infinitiu 1  

per tal com 93 per ço com           6 per ço car 0 per tal car 0

per ço 41 per raó de 4 per qui 1 ço perque relatiu 1

per què relatiu A.nom. 6 per què relatiu A.orac. 53 per què interrog. dir. 69 per què interrog. indir. 29

perquè causal 154 perquè final 102 perquè substantiu 1 per + rel.comp. 107

Per tal que 50 per ço que           21 per tant 2  

per tostemps 4 per null temps 0 Si per aventura 1 per altres valors 1.425

 
per a 
1 cas introduint un circumstancial de temps: 

mas ves ab mi en aquest torneg qui ara se fara, en lo qual jo sere, e veurem per a 
quant seras, volum II, pàg.57 

 

24 introduint un benefactiu: 
Huy les vendrem totes per comprar que menjar per a nosaltres, volum I, pàg.4 

Esdeuench .j. dia que ell feu molt bé apparellar de menjar per a ell, volum I, pàg.8 

Tu tens moltes viandes apparellades per a tu a menjar, volum I, pàg.90 

Clara cosa es que santa Maria Magdalena la millor part tria per a si, volum I, 
pàg.154 

Amich en aquest pa noy ha prou per a nosaltres tots tres, volum I, pàg.185 

Ana a les panederes, e compra pa per a ell e a sos companyons, volum I, pàg.216 

E un religios de santa vida en visio vee con en lo cel feyen un gran palau e molt 
richos per al dit sabater; I, 227 

E perque la muller de Eustacio era bella, pres la per a si, volum I, pàg.242 

Per tal que jo tropia pus honrada muller per a mi, volum I, pàg.284 

Aci li donare hom tot ço que hagues necessari per a ell e a ses companyes, volum I, 
pàg.291 

Mort es nostre amich lo Comte de Cirtugia, e deu vuy venir aci; e per a ell aparellem 
 aquest gran foch aci, volum I, pàg.316 

Lo qual jutge contra dret e justicia tolgue per a si a la sgleya de sent Steue .iij. 
alberchs, volum II, pàg.9 
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Donem, dix lo pobre, un march dargent. E lo Rey li respos: Molt es per a tu, volum 

II, pàg.18 

La sciencia de la nigromancia era molt dampnosa e perillosa per a les animes, 
volum II, pàg.114 

Aquestes son calçes per a Rey e a gran senyor aytal con jo, volum II, pàg.137 

Una muller molt bella, de la qual se enamora un joue, e no podent la vencre que faes 
la sua volentat, parla ab una vella alcauota que la alcauotejas per a ell, volum II, 
pàg.144 

Si tu es hom coue que tu treballs per a tu, volum II, pàg.181 

E per enganar lo dit aldea ells li digueren: Amich en aquest pa noy ha prou per a 
nosaltres tots tres, volum I, pàg.185 

Desesperat de la gracia e misericordia de Deu dix: Ja veg linfern ubert per a mi,, 
volum II, pàg.220 

Palamo li dona una carta per als diables, volum II, pàg.257  

Que has fet? E lo diable li respos: Tot mal per a mi. E per que, dix sent Macari, has 
fet mal per a tu?, volum II, pàg.268 

Feya tallar vestedures molt precioses per al dit Rey, volum II, pàg.282 

Si nol fets ligar abans quel prengua consumar nos ha tots los draps que ha atallats 
per al Rey, volum II, pàg.283 

E de la pell feeren cingles per al cauall de lur Rey, volum II, pàg.286 

 
10 introduint un complement nominal de destinació:  

Digues me, ques feren les dobles que guardaues per a la vellea, volum I, pàg.75 

Feu donar als pobres totes les viandes que eren aparellades per al conuit, volum I, 
pàg.89 

E no tenia altre blat per a prouesio sua sino aquell blat, volum I, pàg.131 

E quant lo degua oy con lo citaua per a la cort del rey Artus, traguessen escarn e 
burla; I, 188 

Retinent per sos ops ço que hauia mester per a sa prouesio necessariament, volum I, 
pàg.227 

E una fembra qui portaua quescun die la oferta per a la missa per a la anima dels 
dits dos monges, volum I, pàg.246 

Que nol calia esser pus rich, car siu era seria pijor per a la sua anima, volum I, 
pàg.251 

Guanyaria indulgencia complida per a la anima de son pare, volum I, pàg.301 

Que cresques en les peytes e demandes dels seus pobles per a les grans guerres que 
ell hauia, volum II, pàg.189 

 

17 introduint un infinitiu de destinació  
E crexia mes en sa bellea, e a ell encengue li mes lo cor per a peccar, volum I, 
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pàg.64 

qui son jo per a seruir a tal hom con aquest?, volum I, pàg.91 

En lo mes dagost sega lo dit blat e porta lo a la era per a trillar, volum I, pàg.131 
Tentost ques comfessat ab vera contriccio e penitencia esta alegre e liurat, e 

apparellat per a fer tot be, volum I, pàg.134 

Los deu philosofs que ell demana pendra pus iuerçosament e haura la ciutat per a 
destrouir la, volum I, pàg.146 

E en laltre die fon li viares quel diable lo citaua per a oyr sentencia; I, 237 

E dix li con per ell hauia a sofferir moltes tribulacions, e que si hauria paciencia per 
a sofferirles, volum I, pàg.242 

E aflaquira tant que despuys no valra neguna cosa per a tirar, volum I, pàg.318 

Dientli que poderos era nostre senyor Deus per a tolre-li tota la tribulacio que 
hauia, e tornarlay en gog, volum II, pàg.28 

Despuys que est enuellit en peccats, e no has força ne poder per a fer-ne mes, vols te 
fer bon christia, volum II, pàg.166 

De aquesta hora a anant hauras sciencia e virtut per a preycar la paraula de Deu, 
volum II, pàg.173 

E no poden veure sos peccats, ni han loch per a viure sens peccats, volum II, 
pàg.196 

Fas ço que deg, car jo no fuy feta sino per a fer mal, volum II, pàg.235 

E perque sots pobre per a pagar los deutes del monestir, aqui teniu mil e sinchcentes 
liures dor, II 246 

Ab moltes lagremes deuotes pregant a Jhesuchrist quel liuras, que ja staua mogut 
per a peccar, volum II, pàg.271 

E lo dit bisbe dix li que donas totes les sues riqueses per a fer la esgleya de santa 
Maria, volum II, pàg.295  

Nol volch despendre ne mesclar-lo ab lo seu, ans lo tenia apartat per a tornar-lo 
quant se degues morir, volum II, pàg.297 

 

2 introduint un infinitiu impulsivofinal. 
E per a prouar aço pren una fadrina verge, e despullada abraça la, volum I, pàg.108 

E vestida la gonella lo dit sent Marti se reuesti per a dir missa, volum II, pàg.45 

 
Per a que (dos com a locució conjuntiva i dos més com a preposició introductora 

d’un interrogatiu) 

per a que·l dit abbat hagues occasio de venir parlar ab ell lo dit jutge feu pendre un 
joue nebot del dit abat, volum I, pàg.147  

Anats vosen, lexats me, que ja son donat al drach per a que·m destrouesque, volum 
II, pàg.84  

Molt te desijaue a veure; e lo diable li dix: Per a que?, volum II, pàg.111 
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E per a que·m vols veure? 

 

per + SN. + a + infinitiu 

Apres que ach vista la dessus dita visio es fo donat a seruir de Deu per almoyna a 
fer, volum I, pàg.230 

 

per + infinitiu causal 
Si a mon germa per mentir faeren tant de ben, quant mes ben faran a mi per dir 

veritat?, I 30 

E ells per no morir donaren li a beure una granota, volum I, pàg.174 

Per massa cuytar sos affers los pert hom, volum I, pàg.259 

Castiga molt cruelment a son companyo per metre terror als altres frares, volum I, 
pàg.339 

Miracle que sdeuench a uns carreters per hauer mentit, volum II, pàg.49 

E torbas en simatex per hauer lexat lerm, volum II, pàg.253 

Con lo philosof Dematero per que per veure fembres no hagues scandel e occasio de 
peccar, volum II, pàg.258 

 

per + infinitiu destinació 
Huy les vendrem totes per comprar que menjar, volum I, pàg.4 

E apres stant per soterrar lo, vench labat al monestir, volum I, pàg.18 

E aço per castigar los altres monges, volum I, pàg.19 

Per scarnir lo comença a menjar molt mes per fer li major desplaer e enug, volum I, 
pàg.20 

Aço feu per saber la fin de aquell fet, volum I, pàg.34 

James no volgue dar treugues a negu, sino fos maliciosament per vencre laltra part, 
volum I, pàg.35 

Jahia malalt en lo lit; e aportaren lo cors de Jhesuchrist per combregar, volum I, 
pàg.36 

La hauia mudada mes auant en un altre troç de terra de un seu veyi per crexer lo seu 
tros, volum I, pàg.39 

E foren cascun per son cami a la ciutat de Roma per tornar se crestians; I, 47 

No staua malalt sino per les amors de aquella donzella e per hauer la per muller, 
volum I, pàg.53 

Anauen veure aquella justicia, e per veure quin hom era, volum I, pàg.54 

E apres quel segon, per deliurar son amich de mort, volum I, pàg.55 

No era home mort, ans era un porch mort, per donar a entendre a son fill que no 
tenia altre amich tal con ell, volum I, pàg.57 
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E ell oynt les sues paraules sigues per comfessarla, volum I, pàg.64 

Hauien de comparer denant lo jutge per oyr sentencia,  I, 85 

Obrint la boca per cridar que li acorreguessen, volum I, pàg.115 

Con un hom per imaginar en les penes infernals lexa lo mon, volum I, pàg.121 

E quant lo barber tench lo rahor en la ma per raure li la barba, volum I, pàg.122 

Digueren al clergue que per complaure al dit bisbe que aportas una hostia, volum I, 
pàg.126 

Li molt anaua li detras per pendre lo en qual manera que fos, volum I, pàg.149 

E quant se fo agenollat deuant lo dit prior per comfessar, volum I, pàg.157 

Pensa quey fossen venguts per scarnir, volum I, pàg.160 

Am mes sofferir les del orde per staluiar les infernals, volum I, pàg.164 

E tentost quels pres la dita fadrina per exugar la dita plaxa e taxa de sanch, volum I, 
pàg.167 

Don poriem hauer alcuna carn per omplir lo forat de aquesta cama quel cancer ha 
menjat?, I 170 

Abans que moris lo comte dix a sa muller que con ell fos mort, que per saluar de ço 
que la Emperadriu lauia acusat, volum I, pàg.171 

Lemperador marauellantse, tentost feu pendre inquisicio per saber la veritat, volum 
I, pàg.171 

E per pendre li penyora per los dos diners leua li lo capero del cap,  I, 182 

Stant en la cort de Roma vençe per saber a tots los altres sabidors que en la cort 
stauen, volum I, pàg.182 

Ell engana tota aquella terra, e preycauels quescun die per los portar e metre en 
gran error, volum I, pàg.182 

Sofferria quem fregassen sens algun repos per aquella serra de ferre pujant e 
deuallant; volenterosament ho sofferria per tornar a la gloria celestial, volum I, 
pàg.195 

Vench lo diable per enganar la ab paraules plesents e amoroses, volum I, pàg.196 

No es aquex loch de dormir, mas per fer oracio, volum I, pàg.219 

Los de aquella generacio axils metien per hauer pena en aquella scala, volum I, 
pàg.223 

Hauent gran fet demana del vin per boure, volum I, pàg.224 

E axi con lo dit bisbe volia pendre la copa per boure, volum I, pàg.224 

Apres tornassen a casa sua, e assigues a taula per menjar pa e aygua, car no hauia 
de que pogues comprar altra cosa per son dina, volum I, pàg.225 

Dels bens seus que hauia donats al bisbe per donar als pobres, volum I, pàg.235 

Apres que ach vista la dessus dita visio es fo donat a seruir de Deu per almoyna a 
fer, e per hauer gran caritat, volum I, pàg.230 

E quel leuauen denant lo Senyor per oyr sentencia, volum I, pàg.236 
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Assignauen die per oyr sentencia diffinitiua, volum I, pàg.236 

E james no seya a taula per menjar, sino que menjaua les miques del pa, volum I, 
pàg.258 

Si ja no fos per donar ho als pobres, volum I, pàg.269 

E encara per complir major peccat volia quel seu cuyner ne menjas, volum I, 
pàg.273 

Fo assegut a taula per dinar, e tenia dauant moltes diuerses carns per menjar, 
volum I, pàg.273 

E lo Papa ana a la priuada, e assigues per tolre aygua, volum I, pàg.281 

Sent Ylari vee que negun nos leuaua per fer li loch on se assigues, volum I, pàg.281 

Amaua honrar de les dites vestedures les sgleyes per fer sacriffici a Deu, que no als 
albardans e jutglars per fer sacriffici als demonis, volum I, pàg.282 

E quant ell se baxa per guardar dintre en la cistella, la serpent li salta en la cara, 
volum I, pàg.285 

E al vespre con lo dit hom fo en son lit per dormir, volum I, pàg.289 

E digues los que venguen per soterrar aquest pelegri ton companyo, volum I, 
pàg.297 

A la fi lo fill volch morir per scapar lo pare, volum I, pàg.298 

No per deuocio, aculli per albergar lo dit pelegri, volum I, pàg.315 

Vengueren a la dita fembra per hauer part del dit, volum I, pàg.320 

La gran paciencia e sauiesa quel dit Emparador feu per complir les dites paraules,, 
volum I, pàg.326 

Not liurara del peccat en que tu stas per no fer a mi justicia, volum I, pàg.327 

Volia estojar ço del seu per heretar lo dit fill, volum I, pàg.328 

E quant lo dit princep tenia lo cor de Jhesuchrist per combregar, volum I, pàg.337 

Nos es ops que sapiam ço que hauem a fer per guanyar la vida perdurable, volum II, 
pàg.19 

La loba pero tota vegada anaua con a rabiosa per venjar se del escola; II, 22 

Ploraua la mare cruel e peccadora per encobrir la sua maluestat, volum II, pàg.36 

Ella passaua per la sgleya demunt dita per exir del monestir per fer lo demunt dit 
peccat, volum II, pàg.41 

Que sapiats quel meu senyor Jhesuchrist me leua ab si per soterrar lo cors de santa 
Marta, volum II, pàg.43 

Dix labat que james no li membras de vos per hauer temptacio de vos, volum II, 
pàg.49 

Prenia comiat de sos fills per anar seruir Jhesuchrist en la guerra dels moros, volum 
II, pàg.58 

Alcun hom rich morra vuy per anar als inferns, volum II, pàg.73 

Altres coses necessaries per traure del pou lo cors de sa muller; II, 92 
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Que fes venir lo dit Comte aquella nit en la sua cambra per gitarse ab ella, volum II, 
pàg.94 

E quant lo caualler ho oy torbas tot, pero per exir de pobrea e per cobrar ses 
heretats, volum II, pàg.105 

Los juheus stauen sperant la sua mort per fer alegries, volum II, pàg.107 

E quant lo dit fill fon prop del diable romeu per donarli la dita almoyna, volum II, 
pàg.109 

Staua ences de molt foch per coure pa del couent, volum II, pàg.118 

E los frares del monestir per manament del dit lur abat stiguerenli molt prests per 
pendreli lo fill que nol gitas al riu, volum II, pàg.119 

Alli staua per lauarse los peus que tenia sullats, volum II, pàg.124 

La hostia que li hauia mes dins la bocha per combregar se era tornada diner auol 
dins la bocha, volum II, pàg.125 

Lom quis aparta per seruir Deu, volum II, pàg.127 

Lo gran poble quiy era ajustat per veure lo dit sant cors, volum II, pàg.143 

Deu lexar tots parlaments e altres affers que faça per oyr de comfessio a la persona 
qui la demana, volum II, pàg.154 

Och, dix lo caualler, per fernos dir misses e los psalms, volum II, pàg.158 

Demanali que per la amor de sent Thomas lacullis per albergar en casa, volum II, 
pàg.161 

No dix paraula tro que sa muller fon asseguda a la taula per dinar ab daltres dones, 
volum II, pàg.162 

Per molts perills en ques metes, ne podia viure mes per guardarse dels contraris e 
perills, volum II, pàg.172 

Gran e rigoros castich que sent Gregori feu per donar castich e eximpli, volum II, 
pàg.185 

Staua ja reuestit per dir la trentena missa, volum II, pàg.193 

Li consellauen que opres molt sos pobles per hauer dells tresor, volum II, pàg.199 

Donchs con mentiria jo açi on son entrat per fuger a dir e a fer falsia?, volum II, 
pàg.207 

Eren alli venguts per deffendre la dita heretat, volum II, pàg.208 

Mana que la dita taula fos guardada per fer sacrifici a la dita ydola Apollo, volum 
II, pàg.215 

Lo dit clergue tot spauentat feu totes les creus e tota la solempnitat que en aquell 
loch de la missa es acustumat de fer, per no donar scandel al poble, volum II, pàg.222 

E quant un clergue li dona la hostia sagrada per combregrar, ella se mes la dita 
hostia dins la boca, volum II, pàg.224 

Lo bisbe de la ciutat per fer honor al dit caualler donali sepultura dins la sgleya, 
volum II, pàg.231 

Desligala altra vegada si vols hauer mal per fer be, volum II, pàg.235 
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E con la mare lach fet reebre per albergar en casa sua, volum II, pàg.238 

Era stat ocasio de la mort de sa mare, per fer penitencia de aquell peccat, volum II, 
pàg.238 

Stant ja en la pica per batejar se isque de la dita piqua e nos volch batejar, volum II, 
pàg.250 

Me trames a tu que en continent vages a ells per tolre ten gran mal con entre ells se 
pot sdeuenir, volum II, pàg.253 

Quescun tench en la man lesturment de son offici per deffendre lo dit hom, volum II, 
pàg.260 

E guardaues della con de enemiga mortal per no peccar, volum II, pàg.264 

Con fon exida del cor speras en la esgleya per oyr tro quel dit ymne fos acabat, 
volum II, pàg.265 

Quem do paciencia e virtut per contrestar o sofferir la dita temptacio, volum II, 
pàg.269 

Jo volria star de dins tro al die del juy per escusar la pena del purgatori, volum II, 
pàg.279 

No podia veure fembres sens desijarles per peccar ab elles, volum II, pàg.287 

Ço que feu un abat per esser meyns preat de un caualler quel venie a vesitar, volum 
II, pàg.302 

Lo dit abat quant ho sabe, per scusar de vana gloria vestis un sach, e pres pa e 
formatge assigues a la porta de la sua cella a menjar, volum II, pàg.302 

Lo dit sant patriarcha venema dell per donar ho als pobres, volum II, pàg.306 

Que lo deffunt fos reseruat per soterrar tro al die següent, volum II, pàg.312 

Les besties reseben nodriment cascun jorn per restaurar ço que perden, volum II, 
pàg.346 

Quant lo cors es be ordenat per resebre la anima, volum II, pàg.349 

 

per + infinitiu final  
Caualca en .j. seu palaffre per cercar lo princep dels ladres, volum I, pàg.3 

Sen ana decontinent ab labat al monestir, mes per prouar que faria labat que no per 
star e romandre ab ell, volum II, pàg.4 

E acabada la oracio per no star ociosa fil una pessa, volum I, pàg.17 

Fahia moltes abstinencies, e .j. die per hauer e dar recreacio al seu cors menjaua de 
altres viandes, volum I, pàg.20 

E ella per no descobrir lo caualler respos que de frare Mario, volum I, pàg.28 

Exien del monestir per anar a la vila, volum I, pàg.28 

E ladonchs Amich se mes en cami per cerquar a Meliç, e nol troba, volum I, pàg.47 

Mes se en cami per cercar lo, e per consolar lo, volum I, pàg.47 

Laugutzir e altres de la ciutat corrien tras ell per pendre lo, volum I, pàg.54 
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E per deliurar lo de la mort correch quant mes poch, volum I, pàg.54 

Hauia despes e guastat tot quant lo pare hauia per guanyar amichs, volum I, pàg.56 

Ana a casa de una mala fembra per jaure carnalment ab ella, volum I, pàg.62 

E jo per no pecar nou volgui consentir, volum I, pàg.63 

Per no diffamarla callare, volum I, pàg.63 

Un jorn que lo bisbe entra en la dita capella per fer la oracio acustumada, volum I, 
pàg.73 

Que si pobres venien per demanar almoyna al bisbe, volum I, pàg.75 

Que pendria aquells florins per donar als pobres, volum I, pàg.75 

Ha tancat les orelles per no oyr les oracions que nosaltres feyem per ell, volum I, 
pàg.78 

Los ancians per scusar scandel seguiren ab affany lo cant dels jouens, volum I, 
pàg.100 

E lermita alonga los braços per abraçar la fembra, volum I, pàg.104 

Un hermita ques crema los dits de les mans per no complir lo peccat de la carn, 
volum I, pàg.104 

Moltes fembres vergens per guardar e seruar castedat se gitaren en lo riu per morir, 
volum I, pàg.110 

Lo marit enuia a la ciutat de Athenes per saber nouelles certes de sa muller, volum I, 
pàg.116 

Que nol metes en camp clos de batalla, per combatre contra un caualler molt fort, 
volum I, pàg.128 

Los diables foren tentost alli quescuns per hauer la anima del dit hom, volum I, 
pàg.141 

E per no ajudar als altres frares dix que volia anar a loch poblat a guarir, volum I, 
pàg.144 

E lo dit dissapte per lo mati que lo juheu entraua per veure sa filla, troba quel dit 
canonge jaye ab ella, volum I, pàg.159 

Volch mes reuestir se per dir la epistola, volum I, pàg.160 

Entra per la sgleya lo dit juheu ab altres juheus per clamar se al bisbe del dit 
canonge, volum I, pàg.160 

E los juheus venguts al cor per fer clams al bisbe del canonge, obriren tots les 
boques per parlar, e no pogueren, volum I, pàg.160 

La pres per lo braç per leuar e traure la de la dança e ball, volum I, pàg.168 

Jo vull pendre lo ferre calent per saluar mon marit, volum I, pàg.171 

E per enganar lo dit aldea ells li digueren: Amich en aquest pa noy ha prou per a 
nosaltres tots tres, volum I, pàg.185 

Era tan delicat que nos volia comfessar per no hauer despleer, volum I, pàg.189 

E los diables porfiant per pendre la dita anima, volum I, pàg.192 
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E quant obri la boca per començar la comfessio, volum I, pàg.197 

Obri la caxa per tornar lo dit tresor al usurer, volum I, pàg.199 

Lo barber li alça los cabells del cap per tolre los hi, volum I, pàg.206 

Ell alça lo cap per scoltar ço que deyen, volum I, pàg.207 

Lo cauador exia de casa sua per anar cauar, volum I, pàg.208 

Dix que volia veure aquells seruidors per enuiar los al mon, volum I, pàg.212 

No vol tocar a la porta per no fer despler als frares, volum I, pàg.213 

E ell agenollas a la porta del dit monestir per fer oracio, volum I, pàg.213 

E el prior per prouar si sent Domingo deya veritat, dix li, volum I, pàg.214 

E apres entraren dins la cambra per dir la dita visio al dit arquebisbe, volum I, 
pàg.238 

Stant malalt al punt de la mort demana per reebre lo cors de Jhesuchrist, volum I, 
pàg.240 

Sdeuench se quel Emperador ajustaua ses gents per fer una gran batalla ab sos 
enemichs, volum I, pàg.243 

No per vana gloria mia, mas per donar laor a Deu, volum I, pàg.251 

Ana a Jherusalem per fer la venjança de la mort de Jhesuchrist, volum I, pàg.252 

E per seruir nostre Senyor Deu entraren quescu en son orde, volum I, pàg.256 

Anassen al dit maestre per dir la visio que hauia vista, volum I, pàg.262 

Un hom entra una nit en casa de un philosof per furtar, volum I, pàg.263 

Lo sacrista vench a la sgleya per tocar matines, volum I, pàg.264 

Jo vag ab aquest petit vaxell per guanyar de que solament pusque viure, volum I, 
pàg.265 

Lo qual macip decontinet ana a la cistella per pendre la galina, volum I, pàg.285 

E un die mena pobres per menjar e albergar en casa sua, volum I, pàg.289 

Lom almoyner sacosta al home vell per conuidarlo, volum I, pàg.292 

Menjauen moltes veguades lo die per fer bon acculliment als hostes, volum I, 
pàg.292 

E lo vaqueriç menals a sa casa per albergar, volum I, pàg.293 

Un aldea de luny terra vench per veurel, volum I, pàg.295 

Romas ab lo malalt per fer li companyia, volum I, pàg.297 

E per no descobrir lom dix que era prenyada de un lector, volum I, pàg.302 

Un hom deuot que per seruir Jhesuchrist se mes en sa casa un contret, volum I, 
pàg.310 

E per seruir a Jhesuchrist pres un contret qui no hauia peus ne mans, volum I, 
pàg.310 

Per  seruir a tu e per reuerencia tua jo seruire a aquest contret, volum I, pàg.310 
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E apres vench lo vesitador per vesitar lo monestir, volum I, pàg.316 

Se apartaren de aquella carrera per no encontrar lo dit cors de sent Marti, volum I, 
pàg.317 

Quescu studia molt curosament per dir rahons per exalçar aquell en qui hauia la 
deuocio, volum I, pàg.319 

Lo dit clergue per dissimular al pare e mare de la dita juhia lo dit prenyat, pres una 
canya longa, volum I, pàg.323 

Gran poble de juheus fo alli vengut per veure nexer lo lur Messias, volum I, pàg.324 

Per complir la justicia feu traure la un ull a si matex, e laltre a un fill que hauia, 
volum I, pàg.325 

Exia de la ciutat caualcant en un cauall per anar a una batalla, volum I, pàg.326 

Fuy trames per castigar la tua error, volum I, pàg.328 

Mati al hom quel altre bon hoste nos hauia donat per mostrar lo cami, volum I, 
pàg.328 

Per temptar son companyo dix li, volum I, pàg.338 

Tota la sua vida treballaua de la sua persona per no estar ocios, e portaua un drap 
en lo si per exugarse les lagremes que dels uylls li exien, volum II, pàg.3 

Per no star ocios feya quescun die certs cabaços de palma, volum II, pàg.4 

Allo feya ell per scusar los pensaments, e no per vendrelos, volum II, pàg.5 

E per no plorar tant lexaua de pensar en la santa passio de Jhesuchrist, volum II, 
pàg.5 

E con foren a Roma volien portar lo dit cors per soterrar a la sgleya de sent .P., 
volum II, pàg.8 

Volgueren pendre lo cors de sent Lorenç per portarlo en Contastinoble, volum II, 
pàg.9 

La sua anima fon leuada denant lo Saluador per oyr lo jutjament, volum II, pàg.9 

Papa Leo per contrestar a la temptacio que ach se tolch la sua man, volum II, 
pàg.12 

Un die entra en la casa del dit mesell per lauar li los peus, volum II, pàg.16 

E lo comte torna dins la casa per saber si era veritat, e noy troba negun, volum II, 
pàg.17 

E molt alegre ana a la carniceria per comprar carn, e pa, volum II, pàg.20 

La loba ab los altres lops scomatien los dits homens per pendre lescola, volum II, 
pàg.22 

Anauen abdos en una nau per la mar per anar a sent. .P., volum II, pàg.28 

Entra dins lo dit monestir per oyr missa, volum II, pàg.32 

Dixli que venia per donar li guardo per lo seruey que hauia fet, volum II, pàg.40 

Una monge enamorada de un hom volgue exir del monestir per peccar ab lo dit hom, 
volum II, pàg.41 



 Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades per A-B-C 
 tretes de un manuscrit en pergamí del segle XV,   
616 

 
Volent exir del dit monestir per fer lo dit peccat ab lo dit hom passa, volum II, pàg. 

Lo meu frare e amich special sent Marti es mort, e jo ani per soterrarlo, volum II, 
pàg.46 

Una dona molt noble vench al abat Arseni per veurelo, volum II, pàg.48 

Un clergue honest e deuot que per no peccar ab una fembra mes foch en lo lit on ell 
jaya, volum II, pàg.53 

Exint de sa casa per anar seruir Jhesuchrist contra los moros, volum II, pàg.58 

Se agenolla demunt lo fanch per adorar lo cors de Jhesuchrist, volum II, pàg.59 

Se agenollaua per adorar lo cor de Jhesucrist, volum II, pàg.59 

Anaua a la esgleya per fer dir la dita missa, II 66 

Molt cuytadament entrassen en la cambra per gitarse en lo lit, volum II, pàg.88 

Ella pres les claus de la porta de la torra e aualla deuall per obrir la porta, volum 
II, pàg.92 

E con ach fet ço que volch ab son enamorat, e sen torna per entrar en la torra, ella 
troba la torra tancada, volum II, pàg.92 

Molt cuytadament isque de la torra per veure si era morta o no, volum II, pàg.92 

E torna a la torra per traure cordes; II, 92  

Amagas detras un pilar de la sgleya per veure la fi de aquella oracio, volum II, 
pàg.106 

Pero per complaure e ells leualos a un gran pla, volum II, pàg.113 

Un monjo staua scriuint, e feya una .S.; e labat apellalo, e per esser obedient lexa la 
dita .S. començada e no acabada, volum II, pàg.117 

Un frare que per complir la obediencia de son major se gitaua dins un forn cremant, 
volum II, pàg.117 

E lo dit monge per esser obedient feuho axi, volum II, pàg.119 

Un monge que per complir la obediencia de son major volch occiure son fill,II, 119 

Lo dit frare molt soptosament pres son fill, e en braços menal al dit riu per gitarlo 
dins, volum II, pàg.119 

Car en altra manera sens deteniment algu per complir lo manament de son abat lo 
haguera gitat al riu, volum II, pàg.119 

Continuament ell feya cabaços e couens de les palmes per no star ocios, e encare per 
escusar les ymaginacions, volum II, pàg.127 

Vint ayns stech en la sua cella que no alça los uylls per veure la cuberta de la dita 
cella, volum II, pàg.128 

Que james no se sech per menjar ne per dormir, volum II, pàg.129 

Portarenla a la muntanya per la ouciure, e per complir lo manament de son senyor, 
volum II, pàg.134 

Un clergue de la sgleya qui vee la dita boça obrila per veure quey hauia, volum II, 
pàg.135 
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Exia de la dita cambreta per anar a la sgleya, volum II, pàg.141 

Clamant me de tu a tu matex per no esser de tu vesitada, volum II, pàg.143 

Carregaren lo als muscles per leuarlo a soterrar, volum II, pàg.143 

Isque a la porta per parlar ab lo dit caualler, volum II, pàg.154 

Treballaua per gitar de si los primers mouiments, volum II, pàg.155. 

Una dona muller de un caualler qui occis son marit per fer adulteri ab altre 
caualler, volum II, pàg.156 

Aquesta fembra es la muller qui fon de tal caualler que mata a son marit per gitarse 
ab mi carnalment, volum II, pàg.156 

Oblidats tots los dits perills en que staua alça les mans per pendre de la dita mel, 
volum II, pàg.164 

Eren ally venguts per veure e oyr la dita disputacio, volum II, pàg.168 

Per donar a conexer e a entendre que Deus era creador de totes coses, feu oracio a 
nostre senyor Deus, volum II, pàg.168 

E apres entra en la dita coua per menjar lo dit pan, e trobalo molt negre e sech, 
volum II, pàg.175 

A hora de mige nit desempara la cella, e anassen per seruir lo mon, volum II, 
pàg.175 

Lo dit fadri per burlar dell dixli que alli hauia moltes gents qui callauen sperant a ell 
que preycas, volum II, pàg.176 

Vee la porta uberta, e entra de dins la escola per oyr alcuna cosa per acrexer mes en 
la sua fellonia mundaria, volum II, pàg.177 

Aquest hom vench aci per parlar ab tu, volum II, pàg.182 

Comença a matar e a turmentar los homens richs per pendrels ço del lur, volum II, 
pàg.183 

Lo mercader per no pagar los dits cent marchs dargent dix que dos salers dor ab 
lengues de serp lin fallien del sach, volum II, pàg.183 

Encara que mil homens la prenguessen per traurelan no la podien moure, volum II, 
pàg.201 

Partint se della per anar en luyns terres acomanala a un son germa, volum II, 
pàg.201 

Hauia degollat son nebot per fer ouciure Lemparadriu, volum II, pàg.204 

Metes en una orde per seruir a Deu, volum II, pàg.206 

Pero per esser obedient ana a vendre los dits azens, volum II, pàg.206 

No li calria treballar per hauer de menjar, volum II, pàg.210 

Star en lerm en lermitatge, e hauer a treballar per hauer de menjar, volum II, 
pàg.211 

E vinent molts a boure, quey vench ell per beure axi con feyen los altres, volum II, 
pàg.219 
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Per no lexar un joch de taules que jugaua no volch anar confessar una fembra, 

volum II, pàg.219 

Anassen al erm per seruir Deu en lermitatge, volum II, pàg.212 

E un caualler per hauer lo dit castell prega a un seu germa que era clergue, e era 
nigromant, que en totes maneres ell sabes la anima del dit Comte on era, volum II, 
pàg.230 

Un philosof qui hauia nom Sero fon a Paris per apendre les sciencies, volum II, 
pàg.238 

Vench en sa terra per consolar sa mare, volum II, pàg.238. 

Entra en la dita sgleya del dit monestir per fer oracio, volum II, pàg.241 

Un hom sen ana a lerm per seruir a Deu, volum II, pàg.252 

E per no perdre un anell que tenia meslo en lo dit de la man de una ymatge de una 
ydola, volum II, pàg.256 

Con lo dit joch fon acabat vench a la dita ymatge per cobrar son anell, volum II, 
pàg.256 

E jasfos que Venus contrestas molt per no tornar lo dit anell, volum II, pàg.257 

Vench a la ciutat de Atenes per apendre sciencia, volum II, pàg.258 

Que treballas molt per gitar de si la dita temptacio, volum II, pàg.262 

La dita fembra acosta la sua cara a la orella del dit clergue per conexer e veure si 
era del tot mort o no, volum II, pàg.265 

Anaren a la sgleya per tocar les campanes, volum II, pàg.266 

Los dits dimonis leuaren alt per portarsen lo dit cors del dit clergue, volum II, 
pàg.267 

Macari vee con lo diable altra veguada anaua per temptar los dits frares, volum II, 
pàg.268 

Volentse leuar per veure si les dites tesores serien dejus ell, volum II, pàg.283 

Un joue vench per jaure carnalment ab ella, volum II, pàg.287 

Apartas del cami que tenia per anar veure la dita santa, volum II, pàg.288 

Entra per dirli que sen anas, volum II, pàg.289 

Descubriren la sepultura per pendre e furtar la dita boça, volum II, pàg.294 

Portaua un molto al mercat per vendre, volum II, pàg.304 

Si aquell die algu morra per combregar es haut, volum II, pàg.314 

Volent entrar dins aquella per demanar almoyna, volum II, pàg.319 

Ara vayg men en qualque desert per fer penitencia, volum II, pàg.323 

E sent Iulia ana per passar Ihesuchrist, e nol troba, volum II, pàg.323 

E a grans prechs de la dita sa muller ana per passar lo dit pobre, volum II, pàg.324 

Deualla de la barca, e passa laygua per pendre lo dit pobre, volum II, pàg.324 

Lauien mesa en lo suari per portar la a soterrar, volum II, pàg.328 
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Lo qual auien ia cubert e mes en lo suari per portar lo a soterrar, volum II, pàg.335 

Ana al monastir de Buentes per fer gracies a sent Julia, volum II, pàg.336 

Una flota de fustes de anglesos vench sobre ells per pendrels, volum II, pàg.340 

 
per + infinitiu d’acció no feta 
Tants homens con son nats o per nexer no poden esser trobats, volum I, pàg.64 

 

per + infinitiu d’immediatesa  
Veeren que ell staua per morir, volum I, pàg.69 

Quant fuy per entrar en lo sant paradis dix me sent Benet, volum II, pàg.69 

 

per de règim + infinitiu 
Mas no podien exir per exir, volum I, pàg.72 

 
per+inf. d’acció retribuïda 
Trague de aquells diners que hauia portats per pagar lo pa, volum I, pàg.216 

 

perquè interrogatiu directe 
Fill, per quet mets en ten gran perill per menjar?, volum I, pàg.4 

Per que ten gran affliccio fahia?, volum I, pàg.5 

Donchs, dix lo ladre, per que fas ten gran abstinencia e affliccio? , volum I, pàg.5 

Donchs si aço saps tu, per que fas perdre les animes a tants homens?, volum I, pàg.6 

E labat dix a son germa: Per que has perdut ço del teu, e ço que jot done, e has 
aportat a gran desonor tu e mi?, volum I, pàg.10 

Per quem manest star tant de temps en purgatori?, volum I, pàg.18 

Amiga, per que fets ten gran greuge a Deu?, volum I, pàg.31 

E per quem vols enganar, car tu ja me trobest e demanest me si hauia vist Amich?, 
volum I, pàg.48 

E lo diable deya: O sant Basili, e per quem fas tort e perjudici, volum I, pàg.58 

Per que vols matar a ton fill per viltat de ton peccat de luxuria?, volum I, pàg.64 

Que has, per quet tapes lo nas?, volum I, pàg.66 

Per que lexets el monestir de aquelles monges?, volum I, pàg.101 

Pafnuci, per que stas trist? car lo foch del delit de la carn encare no es en tu apagat 
per que lo foch material te lexas de cremar, volum I, pàg.108 

Ella los dix per que lo princep se era mes enamorat della que de les altres monges?, 
volum I, pàg.110 

Li demanaua per que no treballaua?, volum I, pàg.116 
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E per que?, volum I, pàg.124 

O foll, per quem soltist?, volum I, pàg.149 

Per que treballats per lo menjar?, volum I, pàg.154 

Per que nom demanats a dinar?, volum I, pàg.154 

Fill car molt amat, per que mas  torbat axi, ne feta tan gran desonor?, volum I, 
pàg.165 

Per que sots hom de ten poch recapte, que no fets venemar aquella vostra vinya?, 
volum I, pàg.187 

Digues, mesqui, per que consentin a la maluestat de Luciffer cayguem e perdem la 
gloria perdurable?, volum I, pàg.195 

Donchs tu per queu fayst?, volum I, pàg.195 

Per que desesperats? , volum I, pàg.201  

Per que alçaua lo cap?, volum I, pàg.207 

Demanaren li per que no leuaua alguna cosa de ço del seu?, volum I, pàg.209 

Demanaren li per que staua trist?, volum I, pàg.210 

Per que consagres tu la mia esgleya?, volum I, pàg.222 

Pere, per que plores?, volum I, pàg.231 

Per que no lexes menjar aquest crestia?, volum I, pàg.234 

E dix a la dona per que se hauia ris quant deuia reebre lo cor de Deu?, volum I, 
pàg.240 

Per que consentis quem tolguessen la ma ab la qual jot scriuia?, volum I, pàg.305 

per que no dones salut a la tua filla Patronilla de la molta febre que ha?, volum I, 
pàg.312 

Per quens manes ouciure?, volum I, pàg.331 

Li demanaren per que ploraua?, volum I, pàg.332 

E per que ho dius axi?, volum I, pàg.314 

E fon li interrogat per que hauia fet esser desperjur lome a qui ell hauie acomanat la 
moneda?, volum I, pàg.334 

Senyor, per que nous comfessas de la mort que ara poch hauets feta de vostre 
nebot?, volum I, pàg.337 

Di, amich, per que no fas, que jo no son oyda en mes oracions, no volent te moure 
hauer contriccio de tos peccats?, volum II, pàg.31 

Per que lexes a mi que son te sposa e te amiga per neguna altra?, volum II, pàg.36 

Per quem hauets despertat?, volum II, pàg.43 

Li demanaren per que era exit del cors del hom axi sobtosament, e apres hi era 
tornat?¸ II, 55 

Tu, diable foll, per que turmentes aquesta fembra no culpant?, volum II, pàg.57 

E quin mal, dix lo diable, ta vengut per mi per quem vulles lexar?, volum II, pàg.58 
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Li demanaren quin seruici hauia fet per que Jhesuchrist li mostraua tanta de honor?, 
volum II, pàg.61 

Per que anaua faent tant de mal con feya?, volum II, pàg.76 

Dix a la vella per que ploraua axi aquell ca?, volum II, pàg.90 

Per que tenia los ulls plorosos?, volum II, pàg.107 

Demanali ab grans manasses per que suspiraua?, volum II, pàg.110 

Per que fets sacrificis per mi?, volum II, pàg.130 

Per que dorms?, volum II, pàg.132 

Per que ensutzest la tua anima en rependre a mi?, volum II, pàg.156 

Per que donchs te turmentes per vans turments, e abans de temps vols sofferir pena?, 
volum II, pàg.166 

Per que pregues a Deu que pos una nuuol entre ells e el sol per que no passen affayn 
per la sua calor?, II 168 

Per quem torbes laygua? , volum II, pàg.171 

E demanali per que feya tal oracio?, volum II, pàg.180 

Per que negats que la anima no pot esser salua per virtut de la penitencia que es la 
sua propia medicina?, volum II, pàg.172 

Amich, e per que not rius?, volum II, pàg.216 

Per que no era anat apendre?, volum II, pàg.227 

Per quem dones mal per lo be que te fet?, volum II, pàg.235 

Per que fare jo a mi bayn ten cruel e ten inorme?. II, 242 

Per que fas oracio per anima ques dampnada?, volum II, pàg.261 

E per que, dix sent Macari, has fet mal per a tu?, volum II, pàg.268 

Per que no speraua a Nediu?, volum II, pàg.282 

E per que nom sperauets a menjar?, volum II, pàg.283 

E per quem hauets axi turmentat e fet aquest enug?, volum II, pàg.283 

Per que crides?, volum II, pàg.289 

Per quel feya dessoterrar?, volum II, pàg.291 

Per que no passats aquell pobre que axi crida?, volum II, pàg.324 

 

perquè interrogatiu indirecte 
E apres alscuns dies, lo ladre demana al monge per que fahia ten gran affliccio 

quescun die?, volum I, pàg.4 

E los monges del monestir li demanauen per que ho fahia, volum I, pàg.21 

E digueren los angels: Veritat dien, per que anem nosen. I, 26 

Ab qual boca reebas lo cors de Deu, de la qual boca isque manament ten cruel que 
fos scampada tanta sanch? per que pus que axi es, tornaten e no anadesques a aquest 
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peccat; I, 43 

DEMANAT fo a Tiberi Cesar Emparador per que no mudaua los officials dels lochs 
de la sua senyoria, volum I, pàg.84 

Acabada la missa lo clergue demana a la fembra per que hauia plorat, volum I, 
pàg.98 

E los altres clergues li digueren per que ho deya, volum I, pàg.99 

LO bisbe de Beuuays demana a un frare per que era pus bell e pus sa depuys que 
entra en lorde, volum I, pàg.113 

Ab gran deuocio feren oracio quels fos mostrat per que venia aquella taxa en los 
corporals, volum I, pàg.167 

Lo qual entes molt be per que loy enuiaua a dir, volum I, pàg.203 

E ella li demana per que les hauie leuades abans del temps, volum I, pàg.204 

Jo se per que estas trist, volum I, pàg.210 

E lo dit religios demana per que turmentauen lo dit comte, volum I, pàg.223 

Tentost dix a altes veus a sos germans: Germans, perdon vos Deu per quem volgues 
enganar, volum I, pàg.241 

E la abadessa dix li que con venria que li demanas per que venia pus era morta, 
volum I, pàg.287 

Demanaren a un vell e deuot hermita per que stant die de dejuni, volum I, pàg.290 

Alguns altres reprengueren lo per queu feya, e ell responials, volum I, pàg.308 

E tantes veguades li demanaren los frares per que ploraua, quell los dix, volum I, 
pàg.332 

Demana a sent Macari per que hauia major fam en hermitatge lo die que dejunaua, 
volum II, pàg.7 

UN frare demana a sent Macari per que hauia major fam en lermitatge que con 
staua en lo monestir, volum II, pàg.7 

La qual li deya molt souen per que no la maridaua, volum II, pàg.47 

La mare li demana per que con la hauia passada se hauia cuberts los braços, volum 
II, pàg.86 

James no li fiu despler, e ara per quem demanest son vengut a tu, volum II, pàg.111 

Demanarenli los gentils per que ten souen cridaua aquel nom, volum II, pàg.114 

Ay fill, e per que ho volguist fer ten cruelment contra ton pare, volum II, pàg.142 

Demanarenli per que tenien les coes pelades; e ell resposlos, volum II, pàg.207 

E un die lo dit scola estant molt trist e pensant per que era ten inepte apendre 
sciencia, volum II, pàg.228 

Demanarenli per que no parlaua solament almeyns una paraula, volum II, pàg.240 

Ella respos que james no fon en ten gran turment con staua, per que era temptada de 
la fe de nostre senyor Deu, volum II, pàg.273 
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perquè relatiu A.N. 

E del forat un poch atras ella comptaua la raho per que sera mesa de dins a aquells 
qui li ho demanauen, volum I, pàg.17 

Sapies per cert que aquesta es la pedra, raho per que tu soffers turment, volum I, 
pàg.39 

E quant li ac dita la raho per que era vengut a ell, dix li, volum I, pàg.57 

Un monge hermita staua en unes muntanyes en una coua, e feya molt gran 
abstinencia per que uench a gran perfeccio, volum I, pàg.103 

Conech la raho per que lo dit monge sera apartat del cami, volum II, pàg.87 

Pero con sabe la manera per que Lemparadriu ho hauia fet, volum II, pàg.135 

 
perquè relatiu A.O. 
E quant Tays fo entrada en la casa labat tanca la porta e segella la ab lo segell, e 

dix li: Tays, tu no est digne de nomenar Deus, per que aquesta sia la tua oracio, volum 
I, pàg.6 

Denant tots aquells qui en la casa eren puja sen als cels. Perque es certa cofa que 
tota almoyna que es donada al pobre es pujada als cels, volum I, pàg.7 

Enflaquiriem e no podriem durar ne continuar lo treball; perque es mester que 
aquell qui a Deu volra seruir que reebe recreacio, volum I, pàg.9 

Ço que ton frare labat te dona era furt, e allo te feu perdre ço del teu que era ben 
guanyat: per que daço quet ha romas met te en mercadejar, e del guany que faras, fe 
satisfaccio al monestir, volum I, pàg.10 

A mi donaren dos marchs per tal que nol aduocas e que callas; per que apar que los 
aduocats aytambe venen lo callar con lo rahonar e aduocar, volum I, pàg.35 

Homens axi com jo, nom hauets vosaltres a jutjar, perque apellme de la vostra 
sentencia, volum I, pàg.36 

O Emperador, no saps tu quel cor es dels canonges e clergues? per que ix defora, e 
alli spera la comunio ab los altres crestians, volum I, pàg.45 

Dix al altre mercader con ell era enemorat de una molt bella donzella que ell tenia e 
nodria en casa sua: per que ell lo pregaua molt affectuosament que la li donas per 
muller, volum I, pàg.53 

Senyor, remembre vos que vos stant mon dexeble me prometes que si Deus vos 
muntaua a gran estament, quem fariets molta honor e molt de be; per queus suplich per 
merce quem donets alscuns lochs, volum I, pàg.58 

Jo son aquell quius pose en aquest stament eus done totes les riqueses e senyoria que 
tenits, per que ara, pus que axi me desconexets, jous ho tolre tot, volum I, pàg.58 

Dix que en qualseuol hora quel peccador se penedis de bon cor seria saul, per queus 
prech per amor de Jhesuchrist quem donets alcuna penitencia, volum I, pàg.69 

Deus prench per penitencia de tots mos peccats que stigue dos milia anys en 
purgatori; per que apres dels duy milia anys nostre senyor Deus hage misericordia e 
pietat de mi, volum I, pàg.70 
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Hir con fuist a sent Agusti e not respos, feu ho per tal con staua açi disputant axi con 

ara fa; per que vets a ell, quell te dara conseyl de ço que li demanaras, volum I, pàg.81 

La un era molt pobre, e laltre era molt rich, mas era molt escas e auaricios, perque 
abdos serien corrumputs per cobdicia, volum I, pàg.84 

Gran sens raho es aquesta que un ladre mate a altre ladre; perque es raho que 
aquest que aci no es jutjat, denant lo Jutge celestial sia condempnat, volum I, pàg.85 

Verament tu acabest gran fet ab aquell monge, per que es gran raho que jot vulla 
molt gran be, volum I, pàg.103 

Segons pots conexer so molt cansada e hujada, per quet prech quem lexes star a un 
raco de aquesta coua tua, volum I, pàg.103 

Lexa lo mon e feu vida santa, per que aconsegui la gloria de paradis, volum I, 
pàg.121 

E per aquell pensament apres lom feu vida santa, per que aconsegui la gloria 
celestial, volum I, pàg.121 

Que no li metes spant ni paor, e que li digues tot son stament: perque aquella nit 
quel dit clergue mori offegat en lo riu, volum I, pàg.124 

Sapiats que son mort, per que us prech quem acorregats, volum I, pàg.124 

Pus mesquina es la anima daquell qui la cremat. Per que apar que mes li desplach lo 
peccat, volum I, pàg.132 

Fill es de desobediencia, e jo en la mia vellea lo engendre; per que guardats vos 
nous confiets de la edat, car a totes es menester la ajuda de Deu, volum I, pàg.145 

E labat li respos: Tu es hom spiritual, per que no has mester de menjar; I, 154 

Un hom hauia un fill, e nodria lo molt delicadament, e nol castigaua, per que sauea 
a furtar algunes coses poques, volum I, pàg.169 

Per que ne a qui feu morir Lemperador Nero, volum I, pàg.173 

Dix li: Vuy mori tal bisbe de tal ciutat, per que iuaçosament ves alla, que ordenat es 
de Deu, volum I, pàg.194 

Sapies per cert que tu has vuy a morir, per que es mester que tentost prengues e 
reebes tots los sagraments, volum I, pàg.204 

Que els vius no podien sofferir la pudor dels corsos morts; per que los hagueren de 
soterrar dels bens del comu, volum I, pàg.252 

Plens estan les valls de pudor, e la terra es corrupta, per que apar que la ira de Deu 
es ab ells, volum I, pàg.253 

Jo he ja complida la pena quem era donada, e fet satisfaccio, per que daci auant 
nom veuras james, volum I, pàg.288 

Començaren a loar molt la fe e la virtut dels dits dos frares jouens, perque hauien 
mostrat la virtut que Deus los hauia feta als altres, volum I, pàg.301 

E quant alscuns pelegrins venien a casa sua, feya lols legir si eren homens letrats; 
perque sesdeuench que jas fos quell james no sabes legir, volum I, pàg.310 

Verament jo pendria sus are venjança de tu, sino que stich ab fellonia mogut contra 
tu. Perque apar que mes volch lo dit arciaca perdonar la dita injuria quel seu 
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majordom e seruidor li hauia fet, volum I, pàg.321 

E ladonchs conech quel Saluador del mon hauia pres la forma del mesell; per que lo 
dit comte ab gran deuocio feu laors e gracies a nostre senyor Deus, volum II, pàg.17 

Allo era per la gran carestia de les viandes. Per que sen torna a estar a la dita ciutat 
on solia baxar la cana per tres diners, volum II, pàg.21 

Continuament pregui a Deu per tu: per que, amich, leuet, e penit te de tos peccats, 
que not desemparare, volum II, pàg.31 

Senyora, prega a Deu per nosaltres; e los altres responguerenli segons custuma: 
Perque siem fets dignes de les promissions de Jhesuchrist, volum II, pàg.42 

Si es leja, ella desige a tots los homens: per que molt greu cosa es de guardar ço que 
tots cobegen, e trista cosa es posseyr ço que negun altre no voldria tenir, volum II, 
pàg.48 

E molt spaordit, e tornassen al loch, e dixho al poble: per que tentost tots vengueren 
alli on lome staua viu, e oyren la veu de aquell, e cauaren molt iuaçosament, volum II, 
pàg.67 

Ab ella no he pogut guanyar neguna cosa per virtut de paciencia, per que 
trametetsmen altra que guayn alguna cosa per paciencia, II 72 

No podia complir ne fer neguna penitencia quel dit Papa li manas fer, perque lo dit 
Papa donali un anell que portas en lo dit, volum II, pàg.79 

Jo no sabia a qual respongues primerament deuant ten gran e dreturer princep con 
es lo Saluador; per queus prech que quant veurets alcuna persona ques vulla morir, 
volum II, pàg.85 

Ella dix que no seria: per que lo dit caualler son marit manali sots pena de onze 
marchs dor que quant vengues del bayn no entras en la çoll dels porchs, volum II, 
pàg.123 

E diguerenli con no hauien trobat Elexi son fill. Per que lo dit Eufemia, e la dita 
Comtessa sa muller, e lur nora la sposa del dit Elexi, la qual no sera volguda partir de 
son sogre e sogra, volum II, pàg.139 

Axi con deuia nomenar Johan nomenaua Pere, per que ach nom Pere tots temps, 
volum II, pàg.169 

Car sis volgues tot ho poguera encobrir; per que apar que no es aquest lo sach quel 
mercader perde, volum II, pàg.184 

Amenaçantlo si no tenia ço que a ella hauia promes: per que tentost lo dit scola 
aquella nit lexa sa muller e tots sos bens, e mes se hermita en lerm, volum II, pàg.189 

Axi que en neguna manera no volia celar la veritat; per que con foren tornats al 
monestir son companyo lo accusaua dient, volum II, pàg.207 

Mentiria jo açi on son entrat per fuger a dir e a fer falsia? Per que de aquella hora 
auant labat nol trames de fora del monestir, volum II, pàg.207 

A honor del sant cors de Deu quis consagra per tot lo mon per tal que jol reebes 
abans de la mia fin; per queus prech que de continent me façats açi portar lo sant cors 
de Jhesuchrist, volum II, pàg.214 

Guarda, fill, tots han parlat e dit de nosaltres, e no hauem pogut a tots satisfer; per 
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quet man que faces ço que deus, e no cures del dir de les gents, volum II, pàg.304 

Digueren alscuns quel juy podie sonar en be o en mal, perque fon concordat en lur 
consell que lo deffunt fos reseruat per soterrar tro al die següent, volum II, pàg.312 

 
perquè causal 
Fon lo veure a la preso, e repta lo molt fortment perque hauia feta tal cosa, volum I, 

pàg.49 

Comença a plorar, e suspirar, e penedir se perque hauia lexat de fer les almoynes, 
volum I, pàg.75 

Ladonchs lo diable dix a sent Agusti: Enganest me, e desplau me perquet mostre lo 
libre, volum I, pàg.80 

Era detengut en purgatori solament perque era stat en lo mon caçador desparuers e 
daltres ocells, volum I, pàg.81 

E perque en lo die seguent abdos hauien de comparer denant lo jutge per oyr 
sentencia, volum I, pàg.85 

Miracle que sdeuench a una monja perque no senya una letuga abans que la menjas, 
volum I, pàg.89 

Con un infant de edat de sis anys perque souin blasmaua Jhesuchrist e la sua anima 
ne ana als inferns, volum I, pàg.94 

La un dells perque era poderos ab superbia per poder posseya lo dit benefici, volum 
I, pàg.94 

Aquelles gracies que Deus li feya que les merexia molt be perque feya vida molt 
sancta, volum I, pàg.103 

De la qual cosa ell fo molt trist perque el foch hauia haut poder en ell, volum I, 
pàg.108 

Ach baralla ab la muller perque no li hauia dit que la boca li pudia, volum I, 
pàg.109 

Pensant se que fos fembra orada lunyaues della e enfellonies ab sent .P. perque lay 
feya acostar, volum I, pàg.117 

Senyor, aço fa perque los frares totstemps menjen una vianda continuament, volum 
I, pàg.113 

Un caualler solia nudrir molts coloms, e digueren li que peccaua perquels nudria, 
volum I, pàg.123  

E lo Rey fon marauellat perqueu deyia, volum I, pàg.133 

E tement de esser acusat perque hauia jagut carnalment ab algunes fembres vedades 
e maridades, volum I, pàg.135 

Faeren una questio a Honorio que era un gran sabidor; e perque nols poch absolre 
la questio, de gran vergonya que ach de les coses que li deyen mori sobtosament, volum 
I, pàg.146 

Una fembra molt deuota perque alguns temps no li venia la consolacio diuinal, 
tement se que li tardaria de venir, volum I, pàg.150 
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Aparech li la verge Maria en semblant manera que era apareguda a la festa 
passada, e dix li: Perque auorrist les consolacions del mon jot consolare, volum I, 
pàg.151 

Lo qual peccat perque era frescament fet hauia vergonya de confessar, volum I, 
pàg.160 

Un canonge ques confeffa e reebe los fagraments abans que moris, e fo dampnat 
perque no hac contriccio, volum I, pàg.161 

E perque el comte nou volgue fer, ella lo malmescla ab Lemperador son marit,  I, 
171 

Dema te vendra veure, e pendra la forma de ton pare; perque tu, con ell volra entrar 
dins aquesta tua cella, I 173 

E los philosops li digueren que no podia esser perque era contra natura, volum I, 
pàg.174 

E perque el Papa nol volch proueir iuaçosament de bisbat, per fellonia que ach 
anassen a Etiopia, e mes se en un hermitatge on feya vida molt santa, volum I, pàg.182 

Car sabessen certement que perque hauia .iij. sepmanes que la dita fembra no hauia 
oyda missa, volum I, pàg.184 

E conegueren tots que aquell miracle hauia fet nostre senyor Deus perque el 
caualler hauia tots temps paguat leyalment lo delme, volum I, pàg.187 

E laltre li dix: Calla, que tart fem penitencia perque no poriem tornar alla, volum I, 
pàg.195 

E ell dix los: Perque no pusch fer deuotament la mia oracio axi con solia, volum I, 
pàg.201 

Viu altres escolans menors de edat de mi aprofitar, e treuallaua perque hauia 
vergonya que ells sabessen mes que jo, volum I, pàg.208 

E la panedera no volch pendre de aquella moneda perque era daltre antich temps, 
volum I, pàg.216 

E lo cambiador ab gran fellonia que hauia del pobre, e perque no podia trobar 
pedra ab quel feris, volum I, pàg.229 

Neguna de aquexes coses nom han aprofitat, perque les fiu ab vana gloria e no ab 
caritat, volum I, pàg.233 

Acusauen denant nostre Senyor Deu larquebisbe de Tors perque no regia segons que 
deuia larquebisbat, volum I, pàg.237 

Lo patro de la nau per lo dret del nolit, e perque la muller de Eustacio era bella, 
pres la per a si, volum I, pàg.242 

Entre los quals homens jouens hi vengueren sos dos fills, los quals ell ama molt 
perquel seruiren molt be, volum I, pàg.244 

Volent la lo pare maridar ab un gran senyor, ella no ho volch fer perque hauia fet a 
Deu vot de castedat, volum I, pàg.250 

Ella feu laors e gracies a nostre Senyor Deu perque li volch mostrar lo guardo, 
volum I, pàg.249 

Apres que fon nat mes nom Ladre perque fo engendrat a furt, volum I, pàg.257 
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La oca tenia tots los ous justats dins lo ventre, ell obri la oca perque tots los ous 

cuydaua hauer en una hora, volum I, pàg.259 

Encontra en la carrera un ase carregat de fems, e perque lase nos volch aturar, 
volum I, pàg.270 

Dix que per amor de Jhesuchrist, e perque lauia portat en son ventre .ix. meses, 
volum I, pàg.284 

De vuy en .vij. dies morras; mas perque mas seruit ab major deuocio que altre hom, 
fer te ço que james no fiu a negun altre hom, volum I, pàg.288 

Cassia reprenia al dit hermita perque no dejunaua, volum I, pàg.289 

Per dos peccats jo muyr ab aquesta ten gran dolor: lo primer perque perdi la mia 
virginitat, lo segon perque enculpe aquest peccat a aquell qui nol hauia fet, volum I, 
pàg.302 

Un hom qui hauia nom Eulogi lexa aquest mon, e perque no poch fer vida ab los 
homens dorde, volum I, pàg.310 

Lo fill de Ciro rey de Persia feu escorxar un jutge perque hauia jutjat no justament,I, 
324 

Virtuosa justicia quel Emparador de Roma feu de un fill seu perque hauia mort lo fill 
de una fembra, volum I, pàg.335 

E sent Macari respos: Perque en lermitatge no esta negu qui lagotex lo teu dejunar, 
volum II, pàg.8 

Aquest die he perdut perque no he donat alguna cosa a negu, volum II, pàg.18 

E allo specialment fon perque ella parlaua molt en la esgleya, volum II, pàg.20 

Tentost se penedi perque era vengut en aquella ciutat, volum II, pàg.20 

Una mala fembra que perque un clergue nos volch gitar ab ella carnalment, ella feu 
cremar lo dit clergue, volum II, pàg.22 

Perque lo dit princep e sa muller no hauien fills, preguaren sancta Maria 
Magdalena que preguas a Deu quels donas alguna criatura, volum II, pàg.27 

Senyora, moltes gracies vos fas perquem tornas mon fill, volum II, pàg.34 

E la mare ama molt al gendre perque peccaua ab ell carnalment, volum II, pàg.36 

E perque lo bisbe li tolch lo dit offici de vicaria tench se per desonrat, volum II, 
pàg.38  

Mentre jo ajudaue a soterrar lo cors de santa Marta; e perquem despertas em 
demanas axi cuytadament oblidi los dits guants e anell, volum II, pàg.43 

Sino la oracio derrera que vosaltres nom lexas acabar perquem despertas, volum II, 
pàg.46 

Are no gos mentir, e perque dich veritat son vensut, volum II, pàg.50 

Era hom molt peccador, que solament perque a la mort dix ab deuocio: Senyor 
Deus, hages merce de mi, fon saul, volum II, pàg.55 

Anaua vestit de vestedures descarlata, e perque un carreter qui menaua un carro, ab 
lo fanch que la roda del carro gitaua sulla un poch les dites vestedures, volum II, 
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pàg.56 

E lo caualler hauent pietat de la endiablada, perque era fembra de paratge, dix al 
diable, volum II, pàg.57 

E lo caualler hauent pietat de la endiablada, perque era fembra de paratge, dix al 
diable, volum II, pàg.57 

E perque tu no es just no pots aci entrar, volum II, pàg.62 

E perque tu no ames la veritat no entraras en aquesta mia casa, volum II, pàg.62 

E perque en los mals homens semblants que tu est no habita pau, tu no pots aci 
entrar, volum II, pàg.62 

E allo deya lo dit Comte, perque es costum en aquella terra que con un mal 
peccador deu morir, volum II, pàg.73 

E stant molt trist con se vee al punt de la mort perque no hauia complida la dita 
penitencia quel Papa li hauia donada, volum II, pàg.79 

E dixli que estaua en gran pena perque no torna en la sua vida ço que hauia 
guanyat, volum II, pàg.80 

Major pleer prench perque mori ardidament, volum II, pàg.84 

E lo marit dix que volia dormir perque venia ujat, volum II, pàg.89 

E perque ma filla no li vol atorgar que faria la sua volentat, ella la feu tornar goceta 
axi con vets, volum II, pàg.90 

E lo dit marit marauellantse perque sa muller cada nit li donaua tant a beure, 
suspita alcuna cosa, volum II, pàg.92 

Leuas del lit, e pres la sua spasa, mas perque no la poch traure lom aucis lo dit Rey 
Albuno; e la Reyna pres tots los tresors del Rey, volum II, pàg.95 

Perque los romans feren en Roma un temple qui hauia nom lo temple de la Pau 
perdurable, volum II, pàg.100 

Moriren tots los sodomites, perque la natura que Deus hauia presa no fos mes meyns 
preada, volum II, pàg.104 

E lo diable li dix: Per a que? Perque oy dir molt de mal de tu, dix lo caualler, volum 
II, pàg.111 

Ach en si molt gran tristor perque hauia maleyt los dits frares, volum II, pàg.121 

Ladonchs lo dit seruidor tench se per molt comfus e culpable perque hauia passat lo 
manament de son senyor, volum II, pàg.123 

Un caualler estant malalt repres es baralla ab sa muller perque retraya la 
inobediencia de Eua muller de Adam, volum II, pàg.123 

E apres alegrauasen perque lauia perdut, volum II, pàg.128 

Lo qual pobre lo comença molt a desonrrar denant perque li hauia manat donar ten 
pocha almoyna, volum II, pàg.153 

Sabe la murmuracio que el dit frare hauia fet contra ell perque era exit a parlar ab 
lo dit caualler, volum II, pàg.155 

E perque treballaua en cosa que no podia esser, caygue en desesperacio, volum II, 
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pàg.155 

E perque nons comfessam nins partim del peccat tro a la mort, sofferim molt grant 
turment, volum II, pàg.156 

Laltra sen porta ab si perque ella lo conegues con tornas, volum II, pàg.161 

E ara sapies que son açi trames perque vuy en aquest die te men a casa tua, volum 
II, pàg.162 

E nostre senyor Deu dixlos: Un poch fon necligent, mas perque fon pelegri entre. 
Mori lo segon germa que era monge, volum II, pàg.163 

Perque lexists ta muller e tos fills per la  amor del meu Fill, jot donare bon guardo, 
volum II, pàg.163 

Miracle e eximpli perque la persona per gran peccador que sie sis vol tornar 
persetament al seruey de Deu aconseguex la gloria celestial, volum II, pàg.165 

Lo pare hi mes tot aquell destorp que poch, no perque lo fill no fos hom saui e 
virtuos, mas perque deya que en un linatge no era be ne cosa profitosa, volum II, 
pàg.178 

E lo dit pastor demana al caualler mort si james hague en lo mon pus benauenturat 
hom quell perque ach lo dit regne, volum II, pàg.179 

E tots los qui ally stauen presents ajudauen al mercader perque era rich, volum II, 
pàg.184 

Perço hauia dit que li fallien dos salers perque no pagas los dits cent marchs 
dargent, volum II, pàg.184 

En una gran ciutat era custuma que prenien per Rey lom estrayn perque no sabes les 
leys e custumes de la ciutat, volum II, pàg.187 

Reprenentlo perque no li era stat leyal, volum II, pàg.188 

Sofferia molt gran ardor perque amaua molt los delits del mon, volum II, pàg.191 

Veya con sofferia molt gran fret perque en aquest mon fon pererosa en fer be, volum 
II, pàg.191 

E veyali hauer molt gran fet perque en aquest mon begue desordenadament, volum 
II, pàg.191 

E veyala anar tota nua perque en aquest mon hauie aportat vestedures superflues, 
volum II, pàg.191 

Que ella quel hauia request ques gitas ab ella, e perque ell nou hauia volgut fer quel 
hauia fet metre en preso, volum II, pàg.202 

E perque ella no li volch consentir la desonestat que ell volie fer ab ella, una nit lo 
dit germa del dit caualler entra en la cambra on ella dormia,, volum II, pàg.203 

Comfessa la mort de son nebot, ell lo hauia mort perque la fembra quil nodria no 
volgue fer maluestat de son cors ab ell, e perque ouciessen a ella, volum II, pàg.205 

E jasfos que li desplague perque loy manaua, volum II, pàg.206 

Comfessa la mort de son nebot, ell lo hauia mort perque la fembra quil nodria no 
volgue fer maluestat de son cors ab ell, e perque ouciessen a ella, volum II, pàg.205 
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E jasfos que li desplague perque loy manaua, volum II, pàg.206 

Demanarenli per que tenien les coes pelades; e ell resposlos que perque eren flachs 
e vells, volum II, pàg.207 

Altres riqueses e bens temporals, lexe jo en lo mon perque no podia mantenir veritat, 
volum II, pàg.207 

Que en aquest mon plorest o te alegrets, perque encara que nosaltres tingam pares, 
mes volguem lexar los e guanyar ab nostre suor que menjassem, volum II, pàg.211 

Stigueren dejus aquella volta con cosa meyns preada, perque nols tornaren al loch 
on solien estar, volum II, pàg.211 

E digueren li ques volien partir de aly perque stauen meyns preades, volum II, 
pàg.212 

Que de continent me façats açi portar lo sant cors de Jhesuchrist perque puxa 
combregar, volum II, pàg.214 

No es aquest Steua aquell que jo demanaua, mas aquell altre qui esta prop dell; 
perque tentost mori aquell altre Steua quel dit jutge demanaua, la anima del qual fon 
leuada al infern, II 215 

Mana pendre al dit caualler quil hauia repres perque no reya, volum II, pàg.216 

No volia oir missa de un clergue perque li semblaua quel dit clergue era indigne,II, 
219 

Un hom no volia oyr missa de un clergue perque era indigne, volum II, pàg.219 

Que de continent me façats açi portar lo sant cors de Jhesuchrist perque puxa 
combregar, volum II, pàg.214 

E ladonchs ells donaren gracies a Deu perque no volch consentir quel seu 
sagrament fos fet en la hostia no neda, volum II, pàg.221 

Una fembra tenia moltes colmenes; e perque li morien totes les abeyes consellarenli 
que entre les dites colmenes metes lo cors de Deu, volum II, pàg.224 

Dona la anima al diable perque li faes apendre sciencia,II, 227 

Labat Aguaton se mes una pedra en la boca perque aprengues de tenir scilenci, 
volum II, pàg.237 

E perque con ana a Paris era infant, e venia ladonchs ja ab barba, la mare nol 
conech, volum II, pàg.238 

Diguerenli: Perque haguist pietat de aquells infants ignocents, Jhesuchrist nos 
tramet a tu, volum II, pàg.242 

Assats sots letrat si a Deu seruits, e perque sots pobre per a pagar los deutes del 
monestir, aqui teniu mil e sinchcentes liures dor, volum II, pàg.248 

Denant ells lo saui se clama del orat perque nol volgue creure, e lorat se clamaua 
del saui perquel segui ne ana apres dell, volum II, pàg.250 

Feulos penjar abdos, al foll e orat perque no creegue al saui, e al saui perque segui 
lo orat, volum II, pàg.250 

E lo dit joue perque li fon vedat per lo dit Palamo, calla que no li respos, volum II, 
pàg.257 
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E perque hauien vergonya de esser entre sos conexents partirense de Capadocia, 

volum II, pàg.258 

E perque hauia scandel en la sua anima veent les fembres, tragues los ulls, volum II, 
pàg.258 

Un hom qui ach suspita de sa muller perque un fill que ella pari no semblaua a ella 
ni a ell, volum II, pàg.263 

Un hom ach gran suspita que sa muller no hagues feta maluestat de son cors, perque 
pari un fill molt bell, e no semblaua a ell, perque era molt leg ell e sa muller, volum II, 
pàg.263 

Un hom qui ach suspita de sa muller perque un fill que ella pari no semblaua a ella 
ni a ell, volum II, pàg.263 

Un hom ach gran suspita que sa muller no hagues feta maluestat de son cors, perque 
pari un fill molt bell, e no semblaua a ell, perque era molt leg ell e sa muller, volum II, 
pàg.263 

Que la dita fadrina no hagues alcun affayn de malaltia perque sera leuada ten gran 
mati, volum II, pàg.265 

Enganosament feu les sues obres en lo citament del Senyor, perque ara sia atrobada 
la sua maluestat, volum II, pàg.275 

Molt son marauellat de vosaltres qui sots religiosos e de gran sciencia perque 
dubtats lo purgatori, volum II, pàg.279 

E lo dit cambrer li dix: Perque ton maestre me dix que no menjaues mel, volum II, 
pàg.283 

Una verge perque no volia fer sacrifici a les ydoles, los gentils leuaren la al loch on  
estauen les males fembres publiques. II, 286 

Mas en altre loch diu que nols se trague sino perque no podia veure fembres sens 
desijarles, volum II, pàg.287 

Les paraules quel bisbe de Calçadoyna dix al Emparador Julia aposteta perque feya 
sacrifici a la Ventura, volum II, pàg.288 

Gracies sien donades al meu senyor Deu perquem tolch la vista que not vees axi 
despullat de pietat, volum II, pàg.288 

E allo li dix perque la dita santa staua en un erm, volum II, pàg.288 

Orat e foll es aquest veyll qui vol auciure laze, perque ell e son fill hi caualquen, 
volum II, pàg.303 

E los pobres de Jhesuchrist moren de fret per les places? Perque altra nit no la 
vistre, que millor es quen sien vestits quaranta pobres que no jo peccador desauenturat, 
volum II, pàg.305 

E ells perquel tenien per hom molt sant vengueren iuaçosament al seu manament, 
volum II, pàg.310 

perquè final 

E labat li enuia a dir: Ja te fuy a veure, e donest me aygua a beure de les tues mans, 
per que abaste quem has vist; prega Deus per mi, volum I, pàg.37 
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A mi dien tanca bosses: primerament tanch los coratges dels peccadors per que nos 
peneden; segonament tanch li la boca que nos confes; terçerament tanch li la bossa per 
que no do almoyna, volum I, pàg.78 

La un dells dona un bou al jutge per que donas la sentencia per ell, volum I, pàg.85 

E laltre queu sabe dona una vaca a la muller del jutge per que fes ab son marit que 
donas la sentencia per ell, volum I, pàg.86 

Un drago que tenia pres un leo ab la coa, e metiel sen pres en una coua per que alli 
lo oucies, el menjas, volum I, pàg.89 

Not coue vuy fer abstinencia, que cert sies que Pasca hauem vuy en los pobles, e a tu 
son trames per que menjes, volum I, pàg.90 

Acabada de cantar la dita letania, la pestilencia per ques feya la professo cessa de 
continent, volum I, pàg.100 

Dejunaua continuament per que Deus li tiras aquella temptacio, volum I, pàg.101 

E tentost quel hermita se senti la temptacio ences foch dins la cella, e cremas tots los 
dits de les mans un apres daltre, per que per dolor del foch de les mans perdes lo foch 
de la temptacio de la carn, volum I, pàg.105 

Prengui una vibra que trobi, e metilem en lo cap del membre per quem mordes e que 
jo moris; mas la vibre nom volch mordre, volum I, pàg.106 

Per ço ta Deus lexat temptar per que coneguesses la tua malaltia, volum I, pàg.107 

No li hauia dit que la boca li pudia, per que ell pogues hauer pres algun remey, 
volum I, pàg.109 

E puys feu les cremar per que no fos sabut per negu, volum I, pàg.113 

E en altre loch dix aquest matex Emperador, que si ell trobas algun clergue o 
religios peccant carnalment ab sa mare, que ell los cobriria ab son mantell per que no 
fossen vists daltres, volum I, pàg.113 

E ir que mengist? Cols e faues, e axi meng quescun dia; per que apar quel ventrell se 
conforma mils ab una vianda que ab moltes, volum I, pàg.113 

E perço loy demana larxiaca per que fos son dispenser en aquel viatge, volum I, 
pàg.123 

Dient que hauia presos diners per quel metes en poder del comte, volum I, pàg.128 

Quant la entraua veure la dita sa filla, lo canceller la guardaua que noy metes 
vianda alcuna per que moris pus tost, volum I, pàg.129 

Confessem nostres peccats per que scapem de la pena perdurable, volum I, pàg.137 

Penitencia te do que james nols digues a altre confessor per que nol scandalitzes, 
volum I, pàg.141 

E digueren: pus que som amichs, per que siam pus segurs de vosaltres donats nos los 
cans que tenits, volum I, pàg.146 

Son abat demana li don hauia tanta gracia per que fees miracles, volum I, pàg.152 

E tencades les portes de la sua cambra per que negu noy entras, volum I, pàg.153 

E per que creegues que jo dich veritat, jo vull pendre lo ferre calent per saluar mon 
marit, volum I, pàg.171 
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Apres feu la obrir per lo ventre per que ell pogues veure en quin loch del ventre sera 

nodrit, volum I, pàg.174 

Jo vull que vosaltres me façats emprenyar de fill, per que puxa saber con jol 
infantare les dolors que vosaltres deyits que ma mare ach de mi, volum I, pàg.174 

Que auorris son marit per que hagues pus iuerçosament ço que volia de la dita 
fembra, volum I, pàg.184 

E en laltre die abans dalba isque de casa del dit clergue; e per que semblas pus 
honrat hom als de la dita ciutat furta un cauall, volum I, pàg.194 

Les portes del monestir se obriren per si matexes per que ell hi entras, volum I, 
pàg.212 

Sapies que per que tu creeguesses vertaderament la resureccio del Fill de Deu, a 
nostre Senyor ha plagut que nosaltres siam stats resuscitats, volum I, pàg.218 

E quant lach feta acabar conuida al bisbe per que la consegras, volum I, pàg.222 

Un pelegri en la sua mort hauia lexat la sua sclauina per que pregas Deu per la sua 
anima, volum I, pàg.232 

Lexa la sua sclauina a un preuere per que digues misses, volum I, pàg.232 

Que comparegues denant lo Senyor del cel e de la terra per que retes compte e raho 
con hauia regit son bisbat, volum I, pàg.236 

Que los daria caualls e armes per que fossen a la batalla. I, 244 

Fon trames en Anglaterra per que la conuertis a la santa fe chrestiana, volum I, 
pàg.247 

E·l lança en una priuada per que no fos descuberta, volum I, pàg.254 

E feuli relacio de tot ço que la accusaua lo doctor diable, per que es mester, dona, 
que responats a la dita accusacio, volum I, pàg.255 

E per que no sospitassen dells lo bisbe sofferia quella lo visitas, volum I, pàg.257 

Mana que la galina que la leuassen de la taula, per que sa mare no la vees, volum I, 
pàg.284 

Alscuns metges li feyen alcunes medicines per que la serpent li caygues del coll, 
volum I, pàg.285 

Un hom de la ciutat per que pogues rependre e jutjar los fets del arcabisbe, e no per 
deuocio, aculli per albergar lo dit pelegri, volum I, pàg.315 

Los coue que prenguen alcuna recreacio honesta per que mils puxen soportar lo 
seruey de Deu,, volum I, pàg.318 

E tentost los dits juheu e juya faeren oracio al Creador per que oyssen altra vegada 
les dites paraules, volum I, pàg.323 

E Lemparador, con a hom molt just, per que la justicia fos complida, e la ley 
seruada, e son fill no fos del tot orp, manas traure a si matex la un ull, volum I, pàg.326 

E guarde lo dit hom que no fos homicida per que hagues menys pena en linfern, 
volum I, pàg.328 

Quant sent Julia era joue anaua a caça, e seguint un seruo per que loucies, lo seruo 
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li parla, volum I, pàg.332 

Jo son lo trames per que hages tost guardo de tot lo teu treball, volum II, pàg.4 

Santa Agnes ab daltres vergens giraren li cara per que no la veessen, volum I, 
pàg.10 

Una fembra qui menja coses per que aucis la criatura de que era preyns, volum II, 
pàg.23 

En la man dreta tench lespasa treta per que la defenes, volum II, pàg.25 

Desijaua molt de veure sent Pere per que fos informat dell en la santa fe cristiana, 
volum II, pàg.28 

Ara he perdut la mare ab lo fill, per que, sancta Maria Magdalena, acoman lo meu 
fill a Jhesuchrist e a tu, volum II, pàg.28 

Lo diaca vengue denant lo bisbe per que li donas la benediccio, volum II, pàg.43 

Una fadrina verge molt bella anaua corrent apres dells ab gran pleer per que la 
matassen ab los altres christians, volum II, pàg.46 

E per que nols poguessen forçar quels ajudassen gitaren un de sos companyons 
demunt un carro, volum II, pàg.50 

Aço fas yo per que haja major dolor, volum II, pàg.59 

major turment per la partida que fas dells, per que apres haja major merit del viatge 
que fas contra los moros, volum II, pàg.59 

E axi con tench lespasa en la ma per quel degollas, volum II, pàg.61 

Que prengues labit per que meresques e pogues entrar en la santa gloria, volum II, 
pàg.69 

Prega al dit caualler quel lexas anar a casa sua per que pogues vendre un poch de 
patrimoni, volum II, pàg.70 

Feyen serimonies ja ordonades per quels vengues a memoria que hauien a morir, 
volum II, pàg.75 

E allo feya denant lo Papa per que membrantli de la mort regis lo mon segons que 
Deus mana, volum II, pàg.75 

No hauia complida la dita penitencia quel Papa li hauia donada, son companyo per 
que ell prengues pleer dixli e li promes que li compliria, volum II, pàg.79 

A les veguades dauali ab un coutell, mas no li feya naffra ne senyal algun, per que 
ab consell del arquebisbe prengueren un clau de la creu de Jhesuchrist, volum II, 
pàg.83 

Ja te lo meu cap dins la sua bocha, e volme tragar, mas no pot per vosaltres; per que 
donatsli loch, e faça ço que ha a fer, volum II, pàg.84 

Quis cobri las mans e los braços per que ab la sua carn no pogues tocar sa mare, 
volum II, pàg.85 

Axi lem fets curta per que no sensutze en lo fanch, volum II, pàg.86 

E per que no les vees apartas del cami, volum II, pàg.87 

E ella per que pogues millo parlar ab lo dit joue, e que el marit nou sentis neu sabes, 
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volum II, pàg.91 

Enamoras de un joue de la dita ciutat de Rauena, e per quel pogues pendre per marit 
dona a boure matzines a son marit, volum II, pàg.95 

Stes sos cabells demunt la cara per que no veessen neguna cosa de la sua persona, 
volum II, pàg.96 

E promet te que jo te ajudare per que sies gran, volum II, pàg.97 

Tots los dies de la sua vida plora per que la sua oracio fon oyda, volum II, pàg.121 

Manam donar les miques de pan que caen de la tua taula, per que Deu hage merce 
de ton fill Elexi qui va per lo mon pelegri axi con jo fas, volum II, pàg.140 

Faeren lançar per les carreres molta moneda daur e dargent, per que lo poble per 
volentat de pendre de la dita moneda faessen loch per on poguessen portar lo dit sant 
cors, volum II, pàg.143 

Un sant hermita en la sua oracio feu demanda per que vengueren los angels per 
leuar la anima del primer germa, volum II, pàg.163 

Per que pregues a Deu que pos una nuuol entre ells e el sol per que no passen affayn 
per la sua calor?, II 168 

E dixli que li acorregues ab lart de la medicina per que no moris, volum II, pàg.172 

La custuma qui era en les gents de una ciutat qui prenien per lur Rey hom estrayn 
per que no sabes lurs custumes,II, 187 

Hauiales gitades en lo dit estayn per que morissen, volum II, pàg.189 

Se acosta a ell per quel abraças el besas segons que hauia acustumat, volum II, 
pàg.202 

Mena Lemparadriu a sa casa per que guaris son germa; II, 204 

Ladonchs lo caualler acostas al dit penjat per quel soterras, volum II, pàg.213 

En aquexs perills en que estas no pots riure, james nom demans per que jo nom riu., 
volum II, pàg.217 

E lo dit abat li respos que quaranta e nou ayns hauia treballat per quel pogues 
complir, volum II, pàg.227 

Los altres frares pregaren al dit abat que parlas al dit hermita per que lermita 
hagues pleer, volum II, pàg.240 

Cinchcentes liures dor per quel fees abat, volum II, pàg.245 

Dix al dit Emparador Nero: Per que creegues que jo son fill de Deu fes me degollar, 
e jo ressuscitare al terç die, volum II, pàg.244 

E lo dit hermita molt suau deualla de la muntanya per quel prengues, volum II, 
pàg.251 

Placiat quem digues alcuna paraula per que puxa esser saul, volum II, pàg.251 

Con lo philosof Dematero per que per veure fembres no hagues scandel e occasio de 
peccar se feu traure los ulls, volum II, pàg.258 

Frare, diguesme alcuna paraula per quem salue, volum II, pàg.278 
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Sapiats que con vos veurets quell guarda en torn de si, e fer ab la ma en lo tauler, es 
vol leuar, sapiats que ladonchs lo vol pendre lo diable, per que stien prests aquesta 
vostra companya que tentost que li vegen fer les dites coses quel prenguen, volum II, 
pàg.283 

Dona ab la ma en lo tauler on tallaua per que fonassen les dites tesores, volum II, 
pàg.283 

Apellats me açi iuerçosament a Mercuri per que vaja a ouciure al Emparador, 
volum II, pàg.285 

Una verge que per los gentils fon mesa en lo bordell per quels homens feessen lur 
volentat desonesta ab ella, volum II, pàg.286 

Un hom qui hauia nom Demetrico tragues los ulls per que no vees que a les persones 
anas be, volum II, pàg.287 

Feuli un present per que ell senclinas a peccar ab ella, volum II, pàg.300 

Cerquen un fill del dit Comte e Comtesa, lo qual ha nom Julia, per que regesca la 
terra, volum II, pàg.319 

 
ço per que 
E con fossen dinats que li faria resposta de ço per que era vengut, volum II, pàg.247 

 
perquè substantiu 
E en laltre die seguent sent Germa fo al  dit Rey, e repres lo perque no li hauia donat 

posada, e dix li: Ix de fora, e lexa lo regne a altre millor que tu, volum I, pàg.294 
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1429 Traducció catalana del Decameron de Johan Boccaci, publicada, 
segons l’únic manuscrit conegut, per J. Massó Torrents, Biblioteca 

Hispanica, New York, The Hispanic Society of America Audubon Park, 
West 156 th Street, Tipografia «L’Avenç» de Massó, Casas & C., 

Rambla de Catalunya, 24, Barcelona, 1910 
 

Ocurrències valorades en aquest text: 
per a  34 per a que 0 per + S.N. + a + inf  

per + inf. causal 20 per + inf. final 349 per + inf. de dest. 255  

per + inf.immediatesa 4 per + inf. acció no feta 2 per + inf. de règim 1 de per + inf. 1

per tal com 1 per ço com  293 per ço car 0 per tal car 0

per ço 310 per raó de 4 per qui 1 ço per que relatiu 2

per què relatiu A. nom. 19 per què relatiu A. orac. 383 per què interrog. dir. 37 per què interrog. indir. 48

perquè causal 109 perquè final 48 perquè substantiu 1 per + rel.comp. 272

Per tal que 1 per ço que  177 per tant 0  

per tostemps 2 per null temps 3 Si per ventura 121 per altres valors 3.336

 

Per a  

 1 introduint un circumstancial de temps 
Però noresmenys yo he provehit e he trobada manera que nosaltres haurem del pa 

per a més de un mes, pàg. 391 
 3 introduint un complement nominal de destinació 

Posat que per aquells a sabuda de qui pervench ne fos molt loat, e pera molt reputat 
si fon a mi de gran fadiga lo soferir, pàg. 3 

E donchs pus que nni vetg que aquesta es bela e gove e disposta pera tals affers, pàg. 
43 

No s sospità que Gutcio Balena ho hagués fet, per ço com no l conexia per a tant, 
pàg. 374 
 8 introduint un benefactiu 

É pensat que t dó alguna cosa covinent per a tu, pàg. 26 
Per que convenguts ensemps e presa micer Sipelleto la procura e les letres del Rey 

favorables per a ell, se partí de micer Murciato e sen ana en Borguya, pàg. 26 

Però lo camí vench tant bé per a ell, que abans de ora de menjar ell fonch arribat al 
loch, pàg. 51 

Faent fer de continent vestedures condecents per a ella, pàg. 215 

Aquest rosí serà bo per a nosaltres, pus no à altre senyor, pàg. 305 
E, trobant-lo que era gras e lo millor que may fos, pensà que aquesta era digna 

vianda pera tal dona, pàg. 335 
Mas la veritat es que, fóra de Pavia, vosaltres no poguéreu ésser anats en algun loch 

qui bo fos pera vosaltres, pàg. 599 
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E donchs qui volrà anar detras aquestes coses ligent, jaquesca star aquelles 
inpertinents per a elles, pàg. 627 

 6 introduint un infinitiu impulsivofinal 
La qual ne volria fer portar, perquè ab vostra licencia hiré al bosch pera fer-la n 

venir, pàg. 42 

E feren una gran e molt poderosa host pera anar contra lo Duch de Atene, pàg. 115 
Pare meu, jo son ací venguda pera servir a Déu e no per estar hociosa, pàg. 218 

Es ver que yo só anat per a fer fahena, pàg. 391 
Pres la corda ab lo poal e correch per a ajudarli la via del pou, pàg. 399 
Segons que alguns afiermen, en lo temps del emperador Frederich primer, pera 

conquistar la terra sancta de Hierusalense feu en christiandat un general passatge, pàg. 
597 

 

 15 introduint un infinitiu de destinació 
Seguir la forma del nostre viure, mas lo meu ah lo vostre ensemps; per ço que en ço 

que a mi pera de fer adobeu, e per consaguent tolre a atfegir puscau a vostre plaer ab 
poques paraules, vos o entén a demostrar, pàg. 60 

Podia exir al mercat, hon trobaria molts cavals per a vendre, pàg. 86 

Tantost com Andreutxo fou en la cambra, demanà al fadrí hon havia loch pera 
scampar aygua, pàg. 90 

Après que ach sopat, casi en lo pus alt loch del alberch li fonch donat loch pera 
dormir, pàg. 190  

E la jentil dona lavors, axí com aquella qui de gran necessitat era constreta, ab gran 
vergonya li demanà cent lliures pera maridar la sua filla , pàg. 214 

M’à plagut en la fi de la vostra novella; mas massa més n’i hac abans per a riure, 
pàg. 246 

Prin aquell cor de senglar e fes-hi una pocha de salsa la millor e la pus delitable que 
tu pusques per a sopar, pàg. 274 

E primerament començà per a dir: «Ja plagués a Déu que estant jo ara axí com 
estich aquesta pluja may no cessas», pàg. 323 

Coneixent que lo cavaller era entrat en lo corral e que no era per a exir-ne; e per ço, 
on pus plasentment poch, li dix, pàg. 352 

Sisibio, hom venecià, trametent-li a dir que per a sopar la apparella, pàg. 358 
Gaspar: yo stich per a fer un fet meu per lo qual he mester .ce. florins d’or, pàg. 439 
Havia nom madona Bellcolor [. .] era una plasent e fresca e ben tallada e abte per a 

ben saber desfer un lit millor que alguna altra, pàg. 442 
E vchent Angeleri apperellat per a cavalcar, dix: «E què es açò, Angeleri?, pàg. 523 
Hira vespre ne foren trameses tres molt pus belles que aquestes no són e un storió a 

micer Corco Donati, e no basien per a donar a menjar liabundantment a certs gentils 
homeus que vol convidar, pàg. 539 
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Preposà de venir personalment pera veure lo prcparatori qui per los senyors de 
christians se feya per lo dit passatge, pàg. 597 

 

 1 formant part d’una locució interrogativa 
Per ma fè, hoc, e yo volia demanar per a què ho fan, pàg. 426 

 
Per 
Per + infinitiu causal 

Encara aquella dels omens, que del mes de març fins en lo juliol après sagüent, 
força de la mortal infermetat, e per eser los malauts molt mal servits e abandonats 
en llurs necesitats, pàg. 15 

Com se confesen nostre senyor los perdona; e no dich tan solament per aver 
flastomada ta mare, pàg. 31 
Conech que lo soldà l’aguiava de pendre-l en paraules per voler-hi moure alguna 
castió, pàg. 39 

Avent hoit dir que per tallar boses era pres, pàg. 68 
E la dona, vaent la mort de Pericó per ella ésser venguda, amargosament començà a 
plorar, pàg. 111 

En mitg d’els abdosos se va aseure, no podent se raonar ab ells per no eser entesa la 
sua lengua, pàg. 113 
Lo qual, mal recordant com n’avie mal pres al Princep per aver-la mostrada a ell, 
pàg. 115 
D’aquí avant llur amor hac fi per no haver loch ne espay, pàg. 182 

E, per voler saber com era estat, encontinent los pugaren al turment, lo qual no 
sofariren, pàg. 197 
En las quals l’abat trobava gran plaer, més per riure-sen que no per altra via, pàg. 
201 
Lo qual, per voler fer de la sua fermetat una gran prova, no la tremès, pàg. 217 

De luyn veren les galeres e no podent-los escapar per no haver vent, pàg. 254 

Per poder aquells de casa reptar com feyen ço que no devien, se dispongué de estar 
en l’antrada per voler veure lavorar la sua companya, pàg. 276  
Essent-li tota esperança fogida per no haver tots temps davant si la hoccasió de la 
sua dolor, manà que se n’anas, pàg. 288 
La qual cosa sabuda per Caterina, més per desdeny que per callar, la següent nit 
tant solament ella no dormí, pàg. 309 
Miccr Aymerich, lo qual per haver a mort conduit Pere no havia mesa la sua hira en 
hoblit, pàg. 325 
Tots sabeu les coses per oyda dir o per haver-ho vist, pàg. 351 
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No staré yo de comptar-vos una novel·leta assau breu qui a una mia vehina se 
sdevench no ha encara gayre, per no creure un sompni que son marit havia fet, pàg. 
536 

Yo scé que vós no sou vengut ací per ésser Cathalà, pàg. 554 

E vehent que per negar ella totes les coses qui per ell li eren demanades gens per 
açò de amar ne de sollicitar-lo no romania, pàg. 570 
 

Per + infinitiu final  
E moltes voltes s’esdevench que anant los preveres per soterar un mort, ne avien 
moltes voltes a soterar vi, pàg. 14 
E per escoltar si los frares de aquest monastir, lo nombre dels quals es vengut a no 
res, són venguts cantar a les hores degudes llur ofici, pàg. 16 
Són venguts cantar a les hores degudes llur ofíci, o per demostrar qualsevulla que 
vulla apenre los nostros abits. 16 
Vull que sia porter e misatge per fer saguir los nostres comandaments a cascuns, 
pàg. 21 
Avia donat principi al seu offïci, e entrats en una sala soterania per estar pus 
freschs, pàg. 21 

Jo era vengut en aquesta terra per tolre-ls de aquell malvat e abominable, pàg. 29 
Per sosteniment de ma vida e per poder ajudar als pobres de Christ é feta la mia 
petita mercaderia lícitament, pàg. 29 

Si a sa voluntat era no n’auria may fet, ne lo Soldà am força no li volia fer, per 
encercar modo que lo juheu lo servís d’asò que ell demanave, pàg. 39 
E per fer-li gran honor in perpetuum ell lo vol lexar a sos desendens, pàg. 39 
Som ací per dir a nosaltres mateys coses qui ns sien plasens e que contra nosaltres 
no ffasen, pàg. 41 
Sentí lo solaç que aquests abdosos feyen; e per conexer mils la veu se acostà 
quedament a la cella per scoltar, pàg. 42 

Sentí lo solaç que aquests abdosos feyen; e per conexer mils la veu se acostà 
quedament a la cella per scoltar, pàg. 42 

E l’abat, per poder-se millor enformar del deffaliment de quell frare avia comès [...] 
li donà licencia, pàg. 42 
Tornaren diverses voltes per ffer lo joch acostumat, pàg. 43 

El avie emprès de anar en lo viatge damunt dit e provar per anar-se recollir en 
Gènova, pàg. 45 

Se avia abstenir moltes voltes ultra son voler, per no mostrar lo seu delitós apetit, 
pàg. 45 

Nostre Senyor li avia tramès lo temps oportú per poder la sua intenció demostrar al 
Rey, pàg. 46 
Se n’anà en Jenova, on se recollí per fer son viatge, pàg. 46 
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E l’abat faent hobrir la cambra per venir a menjar, en la dita sala vinent, lo primer 
home que viu fou Primas, pàg. 51 
Enconiinent, per fer-li honor, bolch saber qui era e encerchà tant, fins que l trobà 
que era en Primas, pàg. 52 
Jo no vench davant la tua presencia per demanar-te venjança de la injuria qui m’es 
stada feta, pàg. 55 

Martelino, après que tota la gent fou atesa per veure que seria de ell, [...] comença 
a stenre la un dit, e après la mà, e après lo braç e los peus, pàg. 67 

Sia pres aquest traydor scarnidor de Déu e dels sants, lo qual no ere contret, e per 
scarnir nosaltres e lo nostro sant s’es fet contret!, pàg. 67 
Per instruir nostres coratjes a devoció, vos vull recomtar una novella, pàg. 70 
Una dona vidua de les pus belles christianes que íosen en tot lo marquesat, la qual 
lo marquès amava tant com la sua pròpia vida, e, per no donar sentiment a la gent, 
aquella feya star luy d’ell, pàg. 72 
E a cab d’un temps ells volgueren anar per veure la botiga de Alexandre, pàg. 76 
E après lo majordom del abat se mès vila per donar recapte a la gent de l’Abat, 
pàg. 78 
E poncela me son partida de casa del meu pare per anar a la santedat de nostre 
senyor lo Papa, pàg. 79 
A nostre Senyor à plagut donar compliment a la primera raó perquè jo m’era mesa 
en camí per venir ací, pàg. 80 

Caregà de diverses mercaderies per portar en lo Realme de Xipre, pàg. 82 

E, partint-se d’aquí lo dia següent, per anar la via de ponent feren vela, pàg. 83 
Trebalant per scapar e pregant nostre Senyor que li ajudas, pàg. 84 
Ell alargave la mà per tocar-la, pàg. 84 
Vengut en Nàpols per comprar cavalls, pàg. 86 
Mas per mostrar que ell era vengut per comprar e que avia de què pagar, pàg. 86 
Se acostà a ella per veure que seria de la veylla, pàg. 87 

Petro, pare meu e teu, s’ach a partir de Palerm per anar a Perusa, pàg. 88 
Ell volch pendre son comiat per anar a sopar, pàg. 90 

E, pasada gran part de la nit, ella lexà Andreutxo per dormir en la sua cambra, pàg. 
90 
No curà sinó de anar-ho dir a la dona, la qual prestament vench a la cambra de 
Andreutxo per sercar la sua roba, pàg. 91 
Lo qual aquestes coses fes e digués per enujar aquella bona dona, pàg. 91 

Com un desesperat pensà de anar a mar per lavar-se tot, pàg. 92 
Ensemps, per fer-lo bell, desliberaren ligar-lo ab la corda e calar-lo al pou, pàg. 93 
Anant-sen que no sabia ahon, se encontras ab los dos companyons seus, los quals 
anaven per traure-l  del pou, pàg. 93 
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Levaren tant com fou mester per entrar-hi un ome, pàg. 94 

Après ach stat per spay de un temps, sen muntà a en leny per anar en Nàpols, pàg. 
97 
Sperant temps per complir llur viatge, s’esdevench un dia que madona Baritola 
isqué en terra ensemps ab los altros per asbravar sa persona, pàg. 97 
Sen volch tornar al leny per veure los ffills, pàg. 97 
Per esbravar-se ab la sua dona e ab alguns seus familiars e cans de cas[s]a se 
n’anaren, pàg. 98 
Los quals ell a casa sua tramès per tenir-los en servey de sa casa, pàg. 99 
E, per dar millor spatxament a la cosa, comandà que aquí fos menada, pàg. 102 
E per saber si es viu ho mort [...] prestament retorn a nòs, pàg. 104 
Stant aparellats per anar-sen, com fos bon temps. Marató feu nolit d’ell e de la 
dona per muntar ab la dita nau la nit saguent, pàg. 111 
Feren vela per fer llur viatge, pàg. 111 

Feu vanir quedament per pendre la dona, pàg. 114 
Car jo no són aci per robar al Duch la sua fembra ne res del seu, mas per relevar la 
honta que fa a la mia jermana, pàg. 116 
Car jo no són aci per robar al Duch la sua fembra ne res del seu, mas per relevar la 
honta que fa a la mia jermana, pàg. 116 
E per servar la sua honestat à gran desayre soffert longament, e al present es 
aribada en vostre rechne en pobre estat, pàg. 120 
E vista hòmens de la terra, vengueren a la riba de la mar per robar aquella, pàg. 
121 
Feren un gran esforç de gent d’armes per anar contra llurs enemichs. E abans que 
açò fessen, per no lexar lo Rechnc sens guovern, pàg. 124 

Feren un gran esforç de gent d’armes per anar contra llurs enemichs. E abans que 
açò fessen, per no lexar lo Rechnc sens guovern, pàg. 124 

Ab gran furor se n’anaren a la casa del Comthe per pendre aquell, pàg. 127 
E, per donar compliment en aquella, acordà de amistançar-se ab una pobra dona, 
pàg. 138 
D’una sua nau era devallat per refrescar-se en una fontana, pàg. 141 
Hon per fer servey al Soldà aportà alguns falcons palegrins, pàg. 142 
Prestament se més en mar per anar a Monech, pàg. 148 

Son vengut ací per pagar ço que s vulla aquest gentil ome e per rescatar-te e 
menar-tem, pàg. 149 
Son vengut ací per pagar ço que s vulla aquest gentil ome e per rescatar-te e 
menar-tem, pàg. 149 
Lo qual jo no vull anomenar per no disminuir la lur fama, pàg. 158 
Alguns dies ha que vench ací per demanar almoyna, pàg. 160 
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Après se n’anà per fer tots los altres affers del monastir, pàg. 160 
En lo qual apenes poch ésser junt com lo Rey se levà per anar a la cambra de la 
Reyna, pàg. 165 
Començà a la un cap de la casa tocant als pits de cascú per veure si lo cor los batie, 
pàg. 165 

Lo qual, sens neguna cosa a dir, començà a guardar per conexer qual era lo seu 
tos, pàg. 166 
La qual, plasents dones, jo recomtaré no solament per seguir l’orde començada 
Reyna, pàg. 167 
Aseguda estava en una petita finestra per veure lo bon hom si passaria, pàg. 169 
E encontinent coreguí per tancar la finestra, pàg. 172 
Axi be per proseguir la horda com per antich costum, començà a parlar, pàg. 178 
E encontinent ensemps ab lo marit se n’anà en la sala per hoir sò que en Sima volia 
dir, pàg. 179 
E per saguir lo manament de son marit, callà, pàg. 180 
E Caterina, per mostrar-se aquella que no era, lo abraçà e l besà, pàg. 186 
La Reyna, per no perdre temps, prestament comaté a Emília lo raonament; 189 
Sercant tot trebal que avenir li posqués per amor d’ella e per no fer alegre aquell 
qui era estat hocasió de son mal, pàg. 189 
Se posà davant la casa de la sua dona per mirar si veure-la posquera, pàg. 190 
Era tornat be à xv. dies desfraçat per eser ab una dona que amava, pàg. 190 
Yo faré lo que poré per esmenar los meus deffaliments, pàg. 192 
No es temps de fer pus estreta festa ne aculliment, car jo vull anar per fer-vos 
tornar, pàg. 196 
Jo son vengut ací per dir-vos que axí com vós sabeu vós haveu greument contra 
Aldobrandino Palermini proceit, pàg. 197 
L’avia volguda forçar per fer-ne a son voler, pàg. 197 
E per donar-te de açò pus entrega creença, tot ço que fet havia entregament li 
comtà, pàg. 198 
Se exí de la casa de la dona per donar horda com hora fos als affers de 
Aldobrandino, pàg. 198 
Açò deya per maniffestar llur intenció, pàg. 205 
La magnificha oíferta que ta muller à tremesa huy a l’esglesia per fer dir misa tua 
anima, 
E, per no rompre lo privelegi a Dioneho [...] tota vergonyosa començà de parlar, 
pàg. 208 
La qual nos havem promesa a la donzella per cobrar nostra sanitat, pàg. 210 
Sen volia tornar al seu Comdat per consumar lo matrimoni, pàg. 210 
Car ella, encontinent, per hobair son manament, sen partirà, pàg. 211 
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E la jentil dona, per tolre matèria a Bertran de no anar ne venir pus en casa sua, 
sen anà fora la ciutat, pàg. 214 
Jo son la tua desaventurada esposa, la qual per laxar-te tornar en casa tua son 
anada món, e ara son venguda ací per demanar-te de part de Déu que tu m degués 
les dues condicions, pàg. 214 
Jo son la tua desaventurada esposa, la qual per laxar-te tornar en casa tua son 
anada món, e ara son venguda ací per demanar-te de part de Déu que tu m degués 
les dues condicions, pàg. 214 
E li deya contínuament: «Pare meu, jo son ací venguda pera servir a Déu e no per 
estar hociosa, pàg. 218 
Mas jo faré ço que poré per traure-li la ràbia, pàg. 219 
E lo pare, per no fer-li desijar lo concupisible apetit, no les volch anomenar, pàg. 
227 

Pocha cura havia de remaridar-la per no haver-la a partir de sí, ne a ella no paria 
honesta cosa de requerir-lon, pàg. 231 

Ella escreví una letra, e en aquella ço que havia a fier lo jorn següent per essèr ab 
ella lo notifficà, pàg. 232 

E hun jorn, après que agueren menjat, lo príncep se n’anà per solaçar-se ab la 
ffilla, pàg. 233 
D’aquel natural peccat me callava tant com per mi se podia callar, per no haver 
vergonya, pàg. 235 

E, pus disposta a voler-los recrear que pel comandament del Rey, per contentar-los 
volch dir una novella de riure, e, pàg. 239 
Ab vista artifficialment posada e ab veu homil e mansueta per dar entendre als 
pechs que deuen tolia a altri per donar a ells per venir a salvació, pàg. 239 
Ab vista artifficialment posada e ab veu homil e mansueta per dar entendre als 
pechs que deuen tolia a altri per donar a ells per venir a salvació, pàg. 239 
Ab vista artifficialment posada e ab veu homil e mansueta per dar entendre als 
pechs que deuen tolia a altri per donar a ells per venir a salvació, pàg. 239 
Mas, pur per mostrar-se sant, aquella vegada la Començà a rependre, pàg. 241 
Se n’anà a frare Alberto per recitar-li ço que de ell havia hoit de la glòria e de la 
vida eternal, pàg. 243 
Que m despullaré l’abit per veure si es ver ço que vós dieu, pàg. 243 
Ensemps departint de bellesa e qüestionejant per metre la sua al davant de tota 
altra, pàg. 243 

La comare hac lavòs voluntat de riure, mas pur sen retench per fer-la parlar pus 
avant que dit no avia, pàg. 243 
Vengueren algunes noves a les horelles de frare Albert, lo qual, per rependre-la, hi 
volch anar una nit, pàg. 244 

Dient-li que aquí estigués fins que ell tornas, e tanchant-li desús, anà per fer sos 
fets, pàg. 244 
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E en aquest endemitg, vengut lo jorn clar, stant lo bon hom en certa part de la ciutat 
per fer sos fets, hoi dir com l’angel Gabriel era anat a jaure ab madona Lisseta, 
pàg. 244 
Los cunyats de la dona pensen que vós sou a sens entorn en algun loch, e an meses 
guardes per haver-vos, pàg. 245 
Vosaltres vegau l’angel Gabriel, lo qual es devallat del cell en la terra per 
aconsolar les dones venecianes, pàg. 245 
Jo, per obeir a vós, vos en comtarè una, pàg. 246 
Sen anaren a lurs cases per aconsolar les lurs dones de la mort de la jermana, pàg. 
250 
Ans continuament la destrench per saber ta veritat, la qual, après de moltes 
paraules, li atorgà, pàg. 250 
D’acò res no sentia, e ell e la sua dona pres e costret per confiesar si en açò sabia 
ne sentia res, pàg. 250 
Conbatè una nau del Rey de Tüniç per pendre una sua filla, pàg. 251 
Ab qui hagués agut volentera fóra fogida per venir a Gerbino, pàg. 252 
Mas per no ésser occasió d’algun desconfort de Gabriel, tant com posqué amagà la 
sua por, pàg. 262 
No esperaven que la hu ne l’altre envidasen, ans cascú per voler-hi ésser primer 
feyen encontre, pàg. 267 
La precedent istoria hac recomptada, per dar-li antendre pus plenament lo cars qui 
sobrevengut era, pàg. 268 
Levà de la sàlvia per fregar-se les dents, e fregades aquelles, en aquell matex 
accident caygué 268 
Mas noresmenys tot ço que podia feya per entrar-li en l’ànima, pàg. 270 
En altra persona posar lo cars per veure què diria lo marit, pàg. 271 
Ab la sua dona se mès en taula per menjar, pàg. 275 
Per dar-li matèria de relevar-lo de tots vicis lo començà a socórrer adés una 
cantitat de diners, adés d’altra, pàg. 277 
Ell feu certes aygues destil·lades per fer dormir lo passient tant com seria necessari 
per fer la hobra, pàg. 277 
Volent anar per fer la dita obra, li vench hun missatge de certs amics, pàg. 277 
La qual lo metge havia aparellada per fer dormir lo pacient, pàg. 277 

Lo qual la dona, quasi espaventada, per voler-lo relevar, lo carmenà pus fort, pàg. 
278 

Encontinent la tramès per veure si l’arqua fora romasa la hon l’avia vista, pàg. 278 
Anant la dona davant per guardar si veia venir neguna persona, vengueren a la 
caxa, pàg. 278 
Anaren per veure si l’archa era romasa, pàg. 278 
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Una amunt, altra avall, brassejant per veure si alguna porta ho escala posquera 
trobar, pàg. 279 
En la casa dels prestadors era entrat per furtar, pàg. 279 
Era estat pres en la casa dels prestadors, hon era entrat per furtar, pàg. 280 
La qual havia feta per fer dormir lo pacient, pàg. 280 
E vengut lo temps après de les noces de Afigenia e tremès lo marit per amenar-la-
sen, pàg. 291 
Ne oy que jo aga contra vosaltres no m feu partir de Xipre per saltejar-vos en mitg 
de la mar mà armada, pàg. 291 
E ja a la taula eren per menjar aseguts, com aquests ardidament se feren avant, 
pàg. 295 

E encontinent de qui s partí per anar a cosejar la Barberia, robant cascú qui menys 
que ell podia, pàg. 298 
Aplegada gran multitut de jent d’armes, sobre aquell vench per gitarlo del regne, 
pàg. 299 
Ella desijava molt anar a Tuniç per sadollar los huyls de açò que les horelles, veus 
que havia hoides, pàg. 300 

E après poch Carapressa anà per sentir què poria hoir, pàg. 300 
E per no fiar-men ab nengú, jo matexa son venguda manifestar-t’o, pàg. 301 
E après, per no ésser de la salvatgina devorat, en la nit alt sen muntà, pàg. 303 

Contínuament guardava entorn per veure si alguna cosa veia ne sentirà, pàg. 306 
Contínuament se estremia tot per anar-la abrasar, pàg. 306 

Prestament li feu fer un lit a tot son pler per fer-la-y dormir la següent nit, pàg. 309 
Ab gran desitg esperava la ora que li paragués disposta per entrar, pàg. 309 
Mas tu no vas per acompanyar lo senvor, pus tu às sopat?, pàg. 314 
Per veure cascun jorn la dita Restituta, de Proxida a Iscla anava moltes vegades, 
pàg. 317 
Anava sovent nadant per poder veure, si aire fer no posqués, les parets de la casa 
de la sua dona, pàg. 318 
Havia proposat de complaure-li en tot son desitg; e per dar compliïnent a sa 
voluntat lexà la finestra uberta, pàg. 319 
Li demanà si conexia lo jove qui tant gran gosar havia agut de venir en casa sua 
per fer-li tan gran ultratge, pàg. 319 
Axí hòmens com dones, corregueren per veure los dos aymants, pàg. 320 
Tots los omens anaven per reguardar la donzella, qui fonch jutjada pus bella dona 
que may aguesen vista, pàg. 320 
E les dones anaren per reguardar Johan, pàg. 320 
Per veure aquells se n’anà envert ells là on eren ligats, pàg. 320 
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E entre los altres ne havia comprat hu per fer de aquell pastor, lo qual era molt 
jentil infant, pàg. 322 
De la qual amor la donzella se apercebé, e per dar-lin major seguretat, moltes 
vegades lo compleya ab gran voler de la sua vista, pàg. 323 
Segons havia acostumat, per deportar era anada, pàg. 323 
Se més en camí per tornar en Trapena, pàg. 323 
Moltes arts foren asajades per fer-la parir contra cors de natura, pàg. 324 
E per saber lo deffaliment de la filla en una sua possesió fóra la villa la s’enmenà, 
pàg. 324 
Eren tramesos per ambaxadós en Roma per tractar ab lo Papa de grans coses 
pasatje qui s devia fer, pàg. 325 
E aquí eren èxits per refrescar de vitualles e per reposar alguns dies, pàg. 325 
E aquí eren èxits per refrescar de vitualles e per reposar alguns dies, pàg. 325 

Sentint passar aquells qui menaven a la justícia Pere, vengueren a la finestra per 
mirar, pàg. 325 

E decontinent trameteren a Violant per saber quin era lo seu voler; 327 
Lexà son pensament e alçà lo cap per veura qué era, pàg. 329 

E los cans e lo cavaller, per fer la exocució e molts dels altres per ajudar la 
donzella, se feren avant, pàg. 332 
E los cans e lo cavaller, per fer la exocució e molts dels altres per ajudar la 
donzella, se feren avant, pàg. 332 
Per conquistar la amor d’aquesta contínuament junyia e tornejava e feya tot fet 
d’armes, pàg. 334 

E la dona, hoynt açò, prestament comensà a pensar en ço que a fer havia per haver 
lo dit falcó, pàg. 334 
Tant la vencé la amor del fill que per contentar-lo se dispongué en demanar-li, pàg. 
335 
La primera cosa que yo faré al matí si serà que yo iré per haver lo falcó de 
Frederico, pàg. 335 
Yo só venguda ací per restaurar-te del dan lo qual tu has ja hagut per mi amant-me 
més que mester no t fora stat, pàg. 335 
Primerament lo blasmà com per donar a menjar a una dona havia mort un tal falcó, 
pàg. 337 
De ço que havia fet de auciure un falcó semblant com aquell era per fer honor a 
ella, dix a sos germans, pàg. 337 
Per satisler a sa dolencia e complaure a ma voluntat, yo m studiaré de portar-ne 
altre, pàg. 339 
Moltes voltes per donar acabament secretament al seu pensament se amistançà ab 
una bona dona vella, pàg. 339 
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Posada la dona ab lo jove a taula per sopar, veus on ne ve Pere son marit tocant a 
la porta que li obrissen, pàg. 341 
E per sercar ayga isqué defora, pàg. 342 
Que hom ne fes pólvora en aquest món e lexa en l’altre per donar-ne eximpli a les 
altres, pàg. 342 
Si tu t vols, volentera te rahonarè un poch ab ell e ab tu per saber tu de què t 
clames, pàg. 343 

E aprcs sopar, allò que Pere divisa per dissimular ço qui era stat feu, pàg. 344 

Tant solament arribava entre ells per fer-los star segurs, pàg. 349 
Ja per levar los pitxers se feyen avant, pàg. 354 

Perquè, per no dar a entendre a algú que ella se empeguís de ço que lo Bisbe li 
deya, ni metre-ls en sospita per porgar la sua sospita e retre colp per colp, 
prestament respòs, pàg. 357 
Perquè, per no dar a entendre a algú que ella se empeguís de ço que lo Bisbe li 
deya, ni metre-ls en sospita per porgar la sua sospita e retre colp per colp, 
prestament respòs, pàg. 357 
Aytant que Sisibio, per no barallar-se ab la sua dona, tolta una de les cuxes a la 
grua, pàg. 358 

Curado, per amor dels forasters qui ab ell sopaven, per no fer ramor, no volch 
contradir a Sisibio, pàg. 359 
Ab tots los altres qui ls seguien per veure perdre Ascalsa e per fer-li anuig si perdia 
la sua qüestió, pàg. 365 

Ab tots los altres qui ls seguien per veure perdre Ascalsa e per fer-li anuig si perdia 
la sua qüestió, pàg. 365 

La qual cosa vehent Arnau, forment torbat, comensà a córrer demunt ells per 
auciure-ls, pàg. 364 
Degués entre les coses del frare cercar aquesta ploma, qual que ella fos, e aquella 
amagar, per veure com ell aquest fet diria al poble, pàg. 372 
Per no lexar la caxeta buyda, vehent carbó en un cantó de la cambra, de aquell lo 
ompliren, pàg. 374 
La gran multitut de la gent qui era venguda per veure, pàg. 374 
Dix moltes paraules, e venguda la hora per mostrar la ploma del Archangel 
Gabriel, e feta primerament ab gran solemnitat la confessió general, feu encendre 
dues antorxes, pàg. 374 
Mas per no lexar-vos-ne desconsolats vos ne diré unes quantes, pàg. 375 

E per poder ésser ensemps prengueren orde entre ells e tal que als matins, levant-se 
lo marit gran matí per anar a sercar de fer faena, en aquella hora lo jove fos entrat 
on lo ves exir de casa, pàg. 390 
E per poder ésser ensemps prengueren orde entre ells e tal que als matins, levant-se 
lo marit gran matí per anar a sercar de fer faena, en aquella hora lo jove fos entrat 
on lo ves exir de casa, pàg. 390 
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E Peronella anà a la porta per obrir al marit, pàg. 390 
Stava ab les orelles alçades per hoyr si algunes coses hi hagués de que ell se hagués 
a tembre, pàg. 391 
Tofano isqué de casa per anar-li ajudar, e ella sen entra e tanca la porta, pàg. 397 
He-li vulguda fer aquesta vergonya de tancar-lo fora casa per veure si se 
n’esmenava, pàg. 399 
E lo Rey, per no perdre temps [...] plasentment li imposà lo carrech del novel·lar, 
pàg. 401 

Ell haguera abendonada la confessió e sen fora anat; mas per saber més li demanà, 
pàg. 404 
Yo no só venguda ací per dir-vos falcies, pàg. 404 
E havent en sí mateix delliberat de star aquella nit a la porta de la casa per veure si 
lo capellà hi venguera, dix a la dona: «Dona, a mi cove anit anar de fora per sopar 
ab un meu amich, pàg. 404 

E havent en sí mateix delliberat de star aquella nit a la porta de la casa per veure si 
lo capellà hi venguera, dix a la dona: «Dona, a mi cove anit anar de fora per sopar 
ab un meu amich, pàg. 404 

Lo gelós stech moltes nits aguaytant per aconseguir lo capellà al entrant de la casa, 
pàg. 405 
Se sdevench que lo marit cavalcà un jorn per anarsen en alguna part on devia star 
per alguns jorns, pàg. 408 
Trametlo en l’ort en forma de ella per aguaytar Luis, pàg. 411 
Se dispongué en anar fins en Boluna per veure la dita dona, pàg. 412 
Moltes voltes tirà la mà envert sí per voler-sen anar, pàg. 414 
E per fer-lo-t tocar e veure respongui que yo era molt contenta, pàg. 414 
Per pujar en stat e en honor, segons vuy en die acustumen los mercaders e altres 
gents de poch stat, pres per muller una donzella molt bella, pàg. 416 

E pensant infinides voltes per trobar alguna manera ab que pusquessen ésser 
ensemps, pàg. 417 
Preses les sues armes, correch a la per veure qui era aquest e per acoltellar-lo be si 
podia, pàg. 417 
Preses les sues armes, correch a la per veure qui era aquest e per acoltellar-lo be si 
podia, pàg. 417 
E per mostrar-los que ço que dit los havia era ver, los mostrà los cabells qui 
cuydava haver tallats a la muller, pàg. 419 
Se meteren en camí per anar a casa sua, pàg. 419 
No fugi al peril sobredit, ans encara après la via per poder fer en lo temps 
sdevenidor a tot son plaer, pàg. 421 

Lida, muler de Nlçostrato, per fer creure après que ella l’amave, mata l’esparver de 
son marit, pàg. 422 
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E no sabent trobar manera en mos delits a la mia salut, per haver axí be 
compliment en aquest cap com en les altres coses, he pres partit, pàg. 423 
Prenia lo sperver e muntava a cavall, anant-sen al pla per veure-l volar, pàg. 425 
Yo, per no fer-vos-ne nnuig, m’o he callat molt ha; mas ara, com veig que altri ho 
sent, no es pus de celar, pàg. 426 

Si Déu me ajut, si yo fos sana axí com só ja estada, yo muntara dalt per veure 
quines meravelles són aquestes que aquest diu que veu, pàg. 428 
Só vengut a tu per dir-te noves del altre món, pàg. 431 
E après pochs dies Gaspar partí per anar en Gènova, pàg. 439 

Se n’enamorà axí fort que per ella manava totes les festes e tot lo die anava 
consirós per poder-la veure, pàg. 442 

Perquè ell, per poder haver millor la amistat de madona Bellcolor, sovent li 
trametia alguns presents, pàg. 442 

Be t dich que yo hi anara una volta ab tu per veure fer los macarrons e per dur-men 
la falda plena, pàg. 446 
Be t dich que yo hi anara una volta ab tu per veure fer los macarrons e per dur-men 
la falda plena, pàg. 446 
E axí, irós com stava, se volia levar per tornar-la batre de cap primer, pàg. 450 
Mas vehent-lo levar furiosament per batre altra volta la nmller, levant-se al 
encontra, lo retingueren, dient que de aquestes coses la dona no havia alguna 
culpa, pàg. 450 

Lo qual per aconseguir tost, se era affanyat a cavalcar, pàg. 454 

E lo jutge, oynt-los cridar, per entendre-ls millor se levà en peus, pàg. 456 
E sentint açò e no sabent què s’era, volent-se tirar les faldes devant per cobrir-se e 
asseure-s, pàg. 456 
Mostrant-li per alguns de sos amics que açò no era stat fet sinó com ell cuydava 
haver menat jutge, havia menada una bèstia per haver-ne millor mercat, pàg. 457 
Ell e la sua muller sen anaven en la dita casa per auciure lo dit porch, e aquí fer-lo 
salar, pàg. 458 
Se n’anaren al rector de la dita vila, qui gran amich e vehí de Colandrino era, per 
estar-se ab ell alguns dies e per veure si lo porch de Colandrino poguesen furtar, 
pàg. 458 
Se n’anaren al rector de la dita vila, qui gran amich e vehí de Colandrino era, per 
estar-se ab ell alguns dies e per veure si lo porch de Colandrino poguesen furtar, 
pàg. 458 
Se n’anaren a envert Colandrino per oyr ço que deya del porch, pàg. 459 
Mostrant que ell creya que ell ho digués per donar-ho entendre a la muller, pàg. 
459 

Per cert no ich són venguts d’un dia per portar-lo-sen, ans alguns d’aquests teus 
vehins ho deuen haver fet, pàg. 460 
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E feu-ne fer dues de [ce]ver semblants en aquelles de gingebre e fer-les cobrir de 
sucre, e per no cambiar-les fer-los fer cert senyal, pàg. 460 
Ell, per trobar qui fet ho ha, vos convida a menjar de aquest gingebre, pàg. 461 

E vehent açò lo un guardava en la cara al altre per veure qui scopiria, pàg. 461 
E lo studiant, anant corral, se exercitava per escalfar-se, pàg. 466 

E ara ab gran affany yo m só partida d’ell per venir-te a confortar, pàg. 466 
Yo li vull anar dir que sen vaja yo pusca tornar a tu per obrir-te, pàg. 467 
E stant ujat e mort de sòn, se lançà sobre lo lit per dormir e scalfar, pàg. 467 
Yo scriuria coses de tu e no d’altre persona, que tu per no veure-les te trauries los 
ulls, pàg. 474 
E lo studiant levant-se de dormir e recordant-se de la sua dona, per veure què era 
d’ella, s’entornà a la torra, pàg. 476 
La reyna, la qual restava a dir, per no fer injuria a Dioneo, comensà axí, pàg. 484 
E après, per complaure a ells, ordenaren una bergada, pàg. 486 
Axí u deya algunes voltes per encendre-l més en aquella voluntat, pàg. 488 
Te prech que yo faça tot ço que yo y haja a fer per poder-hi entrar, pàg. 488 
No ha per ço molt que ella vos paçà devant la casa una nit que anava a Derno per 
lavar-se los peus e per pendre un poch d’ayre, pàg. 491 
E tots, per mostrar la sua granesa, porten la verga e lo pom axí com a persones 
domestiques que crech que sien, pàg. 491 
Una bèstia negra e cornuda no molt gran e irà falient plaça entorn un gran 
udolamcnt e de grans salts per spaventar-vos, pàg. 492 
E dich-vos que yo per venir be honorablement, me metre una mia roba de scarlata 
folrada de vays, pàg. 492 
Tots temps tremolant-se, adobà ab les mans altes, per star cortès axí com li era stat 
dit, pàg. 493 
Feyen aportar llurs abendonades coses per engreixar llurs camps, pàg. 493 
Trobà Bruno, qui per no poder tenir les rialles, sen era anat, pàg. 493 
Se sforçà de levar e de ajudar-se per exir-ne, pàg. 493 
Foren a la porta Rruno e Butalmaco per hoyr lo mestre com seria reebut sua dona, 
pàg. 494 
Ella no trobava loch ne die ne nit, e, per donar remey a ses dolors, ella desijava de 
ésser secretament com a ell plagués en un bany, pàg. 497 
La començà a confortar, e stant la nit ab ell, per mostrar-se pus liberal servidor 
seu, sens sperar alguna requesta d'ella, li portà .v(m). [cents] florins d’or, pàg. 500 
Yo ls trametí en Nàpols per smerçar en teles e fer-les venir ací, pàg. 502 
E açò faré per poder-ten servir, pàg. 503 
E a la fi la reyna . per seguir l’orde e lo stil de sos predecessors, [...] los havia dit, 
pàg. 502 
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Obraven cautelosament cascú en tot ço que podien per poder conquistar la amor de 
aquesta, pàg. 510 
Havent ella en sí mateixa portats sos ulls tant sàviament com havia poscut per no 
encendre-ls en major amor, pàg. 510 
E per levar-los-me de demunt he proposat en mon cor que grans otfertes que m fan 
de provar-los en cosa que yo só certa que no faran, pàg. 511 
Fins a tant que a tu vinga algú per portar-ten, pàg. 511 
Se isqué de casa per anar star en lo carner, pàg. 512 
Isqué de casa sua per fer ço que sua dona li era stat tramès a dir, pàg. 513 
Men metre en tot ço que metre men pusca per fer ço que promès li he de fer, pàg. 
513 
A la finestra ab la sua serventa stava per sentir si Rinusio aportava Alexandre, pàg. 
513 
Soptosament traent una lum de fora per veure què feya, pàg. 513 
Comensà a graponons a sercar si trobava Alexandre per donar compliment al 
comandament que li era stat fet, pàg. 514 

Una abadesa, dormint ab un capelà, se levà per pendre una monga que dormia ab 
lo seu amant, pàg. 515 
Se partí per anar-sen, pàg. 516 
En aquesta manera, amagadament partiren les guaytes per encloure-ls, pàg. 516 

E ab les altres qui axí ensonjades eren vengudes sen anà per trobar lo deffalliment 
de Isabel, pàg. 516 
Yo iré al metge per saber la occasió del mal de Colandrino, pàg. 519 

Comprats los capons e les altres coses per gaudir ab lo metge e ab sos companyons 
ensemps los menjaren, pàg. 521 

E Colandrino alegrament se levà e sen anà per fer sos affers, pàg. 521 
Cavalcant tots temps per levar-se aquest bum bum de les orelles, pàg. 524 
E, partint-se Colandrino d’ells per anar-la a veure, pàg. 528 
E aquí, per dar plaer a Colandrino, se posaren a seure, pàg. 528 
Adés a la finestra, adés a la porta, corria per veure-la, pàg. 529 
Stech tota la nit vinent ab sos artificis per pendre una granota, pàg. 530 
Se levà per tornar-sen a dormir en lo seu lit, pàg. 534 
E si s levà en peus e stès los braços per pendre lo bergant, pàg. 539 
Sen anà, e Siacho aprés d’ell per veure lo fet com iria, pàg. 540 
Lo fort e aspre castich que reebé; perquè, per ésser pus plaseut e ben volent e 
amigable, [...] vos vull recomptar un consell donat per Salamó, pàg. 542 
De diverses parts del món per llur streta e gran necessitat a ell recorrien per 
demanar consell, pàg. 542 
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E per complir lo dit viatge mès-se en stat assau honorable en cavalls e en armes, 
pàg. 552 
Mitridanes l’envejós ana per alciure Natan lo liberal, pàg. 559 
Oyr d’un qui per usar de liberalitat volia donar la sua sanch, pàg. 559 
Só vengut malvadament per pendre lo vostre spirit, pàg. 562 
Tu açò no feyes per oy que m’haguesses, mas per fer-te tenir per millor de mi, pàg. 
562 
Tu açò no feyes per oy que m’haguesses, mas per fer-te tenir per millor de mi, pàg. 
562 
Si tu per fer-te pus fomós volies auciure a mi sol, pàg. 562 
Ab gran affany se retench de respondre, mas pur, per servar lo orde qui posat li era, 
pàg. 567 
E per ésser amat de ella contínuament ab ses ambaixades la feya sollicitar, pàg. 570 
Ab una nova demanda e al seu judici impossible, per tolre-l-se demunt, pàg. 570 
Altra cosa açò no era stat dit sinó per tolre-l de la sua sperança, pàg. 571 
Ab moltes altres dones de la ciutat anà al jardí per veure aquell, pàg. 571 
E per ésser en loch solitari e aquí finir la sua vida, sen anà a Castellamar, pàg. 574 
En lo temps del stiu fahent gran calt, per reposar-se alguns dies sen anà a 
Castellamar, pàg. 575 
Visitava lo seu plasent jardí per veure la sua bella Ginebre, pàg. 577 
Après de aquestes paraules lo rey s’entomà en Nàpols, per tolre assí mateix matèria 
de obrar humilment alguna cosa, pàg. 578 

E per no perdre temps vull anar encontinent a comcnsar aquells, pàg. 581 
E axí adonchs obrant-se prengueren les ànimes dels següents per dar matèria de 
ben obrar, pàg. 583 
Foren ab ell, ensemps ab Tito, per induir-lo en pendre muller, pàg. 585 
Perço ells, per demanar e per poder-sen menar Sophonia, delliberaren ab Gisipo, 
pàg. 589 

Perço ells, per demanar e per poder-sen menar Sophonia, delliberaren ab Gisipo, 
pàg. 589 

Per la qual cosa anaren per retrobar Tito, pàg. 593 
Com mills poch sen vench en Roma per provar si d’ell ne de la sua amistat se 
recordava Tito, pàg. 593 
Sen vench en un loch molt selvatge de la ciutat, on viu una gran cova, on per star 
aquella nit se mès sobre la nua terra, pàg. 593 
Curant de deshonests mots del poble, no curant de les bel·les e dels scarns per 
satisfer al amich, pàg. 596 
Podent-se ell honestament fenver de no veure, [fet promptissim a procurar] la 
propria mort (e) per relevar Gisipo de la creu, pàg. 596 
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Cavalcant per Lombardia per passar ultra als munts, se sdevcnch que, pàg. 598 
E, fet açò, sen vench sus la porta per sperar quant ells vindrien. 598 
Encontinent tots los seus li foren al entorn per pendre los cavalls, pàg. 599 
En un stanyet assau pres d’aquí los menà per fer-los volar per ribera, pàg. 599 
Trobaren ja be .L. dels millors ciutedans de la cintat per reebre los gentils hòmens, 
pàg. 600 
E pervengut en Genova ab sa companyia, muntà en galea per seguir aquell, pàg. 
603 
Venguts al Soldà certs genovesos ambaixadors per recobrar certs ciutedans llurs e 
devents-sen partir, pensà de scriure a sa muller, pàg. 603 
E fahentli semblant que per fortificar-li lo cap dava, lo-y feu beure; e no stech gayre 
que fo adormit, pàg. 606 
E correch soptosament per veure lo rich lit, pàg. 607 
Un hom serrahí e abte en sa ley e nació e per complaure-li segons sa usnnça, e per 
haver-li grat de la sua venguda, feu pendre una gran copa deurada, pàg. 609 
Un hom serrahí e abte en sa ley e nació e per complaure-li segons sa usnnça, e per 
haver-li grat de la sua venguda, feu pendre una gran copa deurada, pàg. 609 
Molta gent ab gran affecció e plaer venia per mirar aquella, pàg. 613 

 

Per + infinitiu de destinació 
E jo crech que l’enutg es sobiranament dichne de blasmar, per no parer enugós, pàg. 

4 
Segons nosaltres vehem, que no en los hòmens per sostenir lo trebal e aver algun 

refugi aquells qui amen, pàg. 4 

Se degueren atrobar juntes aquelles persones aue devall se mostren, per raonar, sots 
lo regiment de Pampinea, pàg. 9 

Pasant-les-se sovent al nas, stimant aquelles ésser coses molt profitoses per 
confortar lo cervel, pàg. 11 

Sinó de donar-los algunes coses qui per ells los eren demanades, e per guardar com 
morien, e morts ho denunciaven, pàg. 12 

E faent açò, moltes voltes s’es esdevengut que per guardar aquella, sense culpa 
nenguna, molts hòmens àn mort altres, pàg. 16 

Mas ab una vista horitble qui no m sé d’on ara novelament es venguda per 
spaventarme, pàg. 17 

Sens que nosaltres no sabem hon són aquels que nosaltres sercam ne avem mester 
per anar-nos-en, pàg. 18 

Pens que per continuar la nostra alegria, de necesitat se cove que entre nosaltres 
age algun principal, pàg. 20 

Seran diputades al guovern de les cambres de les dones, e per netegar los lochs on 
nosaltres starem; 21 
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Trobà modo si no solament a un dupte que li romàs, ço es, qui bonament poria 
trametre per recobrar sos deutes, pàg. 25 

E nom sé qui pusca lexar per recollir e recobrar sò qui m’es dagut;26 
Car jo vivint é fetes tantes injuries a Nostre Senyor, que per fer-lin una ara en la mia 

mort ne pus ne menys no serà, pàg. 27 

Pare meu, no m digau tals coses per confortar-me, pàg. 28 
Oy-me, pare meu, que l meu pecat es masa gran per eser perdonat, pàg. 30 
E mès lo Rey marquesa en una cambra per reposar, après poch temps venguda la 

ora del dinar, pàg. 45 
Se mès tres pans al sí, faent comthe que per beure no li macaria aygua, pàg. 51 
L’abat devia exir e venir a la sala per dinar, pàg. 51 
Es ver que ço que Pampinea no ha poscut fer per eser tart elegida en lo regiment, 

pàg. 60 

No podien aver pus just titoll per dar-li mala ventura com era aquell, pàg. 68 

Car jo no vull eser fet sinó per complir a vostre manament, pàg. 74 

Cove a nosaltres ab ell ensemps anar en Roma a nostre sant Pare per impetrar 
gràcia de la jovenil edat en que es, pàg. 77 

E llurs affers per entrar en camí meteren en horde, pàg. 79 

L’altra era per visitar los Sants lochs, pàg. 80 

E asichnà jornada on tots los cardenals foren apel·lats ensemps ab molta notabla 
gent per solemnitzar lo dit matrimoni, pàg. 80 

D’una part li parie que dagues eser bona per scapar, pàg. 84 
Tramès a la bona dona qui de mort restaurat l’avia gran cantitat de moneda per 

maridar la sua filla, pàg. 85 
Sinch cens fflorins en la bosa per esmerçar en los dits cavals, pàg. 86 

Nàpols era terra mal segura per anar de nits, pàg. 90 
Jo no m sé perquè m’estich com no vaig aquí per dar-te tantes de bastonades fins 

que no n puxes pus portar, pàg. 92 
Aquests m’i fan entrar per enganar-me, pàg. 94 
Sperant temps per complir llur viatge, s’esdevench un dia que madona Baritola isqué 

en terra ensemps ab los altros per asbravar sa persona, pàg. 97 
Allà l’avien lexada per no aver-la vista, pàg. 99 
D’ira de cor enrabiant, anave dispost per fer-los vituperosament morir, pàg. 100 

E après vos placie trametre hun hom en Sicilià per informar-vos plenament del stat 
del país, pàg. 104 

En mil perilloses batalles han permeses metre llur sanch, e de llurs frares, e de llurs 
amichs, per pugar a la altesa dels Regnes o senyoria d’aquells, pàg. 107 

La nau del tot entrà e’n una petita plaga se acostà, on tota la nit stigueren 
abandonades per morir, pàg. 109 
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Comandà a hu dels seus servidors que encontinent muntas dalt per encercar si en la 
dita nau trobarà alguna cosa, pàg. 109 

E com la dona agués ja aquí per alguns jorns aturat, e sabés que per fer-se conexer 
no scapave, pàg. 110 

Preposà de softerir tot quant posqués, per seguir la misèria de la sua fortuna; 110 

E la tortuna, la qual no era contenta encara d’ella, no s volch asegurar per fer-la 
muller de Pericó, pàg. 111 

Ab llurs congoxes e basques, aribà en lo port de la ciutat una nau caregada de 
mercaderia per anar en Romania, pàg. 111 

Stant aparellats per anar-sen, com fos bon temps. Marató feu nolit d’ell e de la dona 
per muntar ab la dita nau la nit saguent, pàg. 111 

E, vaent que no era per recobrar lo dit Maroto, fonch abandonat, pàg. 112 
Los pregà que honor del Duch e per consolació d’ella volguesen tanir manera per 

Exir de Atenes per anar en sertes fronteres per rescstir al Princep, pàg. 116 
Exir de Atenes per anar en sertes fronteres per rescstir al Princep, pàg. 116 
metre en asò algun remey, pàg. 115 

Se esdevench que, passant aquels qui m tiraven camí per entrar en hun bosch, pàg. 
121 

E après alguns dies, fetes aparellar moltes dones en servey de Alatziel, Antigono per 
tornar-sen en Xipre licencià, pàg. 123 

E, sospenent-la andarera com més avant volgués proceir per besar-lo, e sanament li 
affermà que abans sofferie de ésser esquarterat que tal cosa contra la honor de son 
senyor, pàg. 126 

Molta companyia tenia en sa cort, en la qual lo Comte, ab son fill, per aver que 
menjar, revenien, pàg. 127 

Maravellas fort de açò que en el conexie, e estech segur per veure aquest batiment 
devie durar, pàg. 129 

Tu devies ésser sert que per eser tu content d’una cosa la qual jo posqués fer per tu, 
més que més que fos honesta, jo la faria, pàg. 129 

Mas no li viu negun senyal per poder-lo reportar a son marit, pàg. 139 
Si altra informació no m donau, no m par que aquexa bast per aver guanyades unes 

tant grans mesions ne de tant gran carech com són les nostre, pàg. 140 

E veent lo familiar que era loch dispost per fer ço que son mestre li avia comandat, 
pàg. 140 

E la dona, hoides les paraules dites e vist lo coltell ja tret per donar-li, tota 
espaventada, dix 

E que tu per fer servey a altri me vulles auciure, pàg. 141 
Agueren trobada nova hocasió per fer-lo venir, pàg. 143 
Mostrant que ho feya per fer-lo riure; 143 
Pensà que la cosa no era per dar-li dilació de temps, pàg. 143 
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Per reverencia de les quals ell devia estar de no acostar-se a ella per fer la cosa, 
pàg. 147 

Ab ardent desig se avisà en ço que necessari avia per aver-la, pàg. 148 
E, si axí no es, vós farien gran viltat de levar-la a mi per donar la a nengun altre, 

pàg. 148 
Attenent que huy avem agut asau larch espay per discórrer e rahonar, pàg. 152 
Lo procurador, veent son bon servey, lo s’aturà per fer certes feynes, pàg. 159 
Prenent hora covinent per no donar sospita a la gent, pàg. 161 
Mudat lo consell, volgueren ésser pertoneres de les dues, per provar lo mut a que 

era bastant, pàg. 161 

L’aguera volgut trobar per fer-los dir qual era aquell, pàg. 166 

Mas per avisar-vos que ls religiosos, los quals nosaltres, ultra mesura creem ells 
donan masa fe, poden ésser e són alguna volta no tant solament dels hòmens, ans de 
alguna de nosaltres cautelosament enganats, pàg. 167 

Mas per voler a sa voluntat satisfer servà trobar manera per aver algú lo qual li 
paragués que tos pus dichne, pàg. 168 

Mas per voler a sa voluntat satisfer servà trobar manera per aver algú lo qual li 
paragués que tos pus dichne, pàg. 168 

Jo crech que ell sia nat per ma gran desiruchció e per fer-me fer cosa de que jo may 
no seré alegra, pàg. 170 

E com be la trobas disposta per donar compliment a la hobra, no podie trobar 
manera neguna en negun loch del món, pàg. 175 

Lo qual fou alegit en potestat per anar a Millà, pàg. 178 

E per anar honorablement segons se pertany, de totes coses molt be era fornit,  178 

Car no hauré tots temps espay axí com he ara de present per dar compliment a mon 
desitg?, pàg. 182 

E de les coses qui s poden esdevenir per dar-vos delit, pàg. 183 
Hanaven axí com huy en dia acostumen de anar a mar, qui per dinar, qui per sopar, 

segons llur voler, pàg. 184 

Hanaven axí com huy en dia acostumen de anar a mar, qui per dinar, qui per sopar, 
segons llur voler, pàg. 184 

E tal engan deveu pensar que no es estat fet per tolre-us res del vostre, pàg. 188 
E açò per recitar-vos en quina forma un nostre ciutadà recobrà la sua dona, pàg. 

189 
Jo son de Constentinoble e son tramès ací per Déu per convertir les vostres lagremes 

en alegria, pàg. 191 
Jo sé be qual es aquell, mas per saber-ho millor e perquè vós matexa n’agau major 

remordiment, vengam al fet e deyts-me, pàg. 192 
Per no haver occasió de pus praticar, ne ses letres ne ses misatgeries, no volguí pus 

rebre ne escoltar, pàg. 192 
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Ab allò se tasen majors e pus largues capes, e apleguen per haver bisbats e altres 
prelatures, pàg. 194 

Lo frare no haurà ardiment de venir-te en casa per sodegar la tua companyia, pàg. 
194 

Lo manaren a casa llur per star tant quant li plagués aturar en la ciutat, pàg. 198 
Nenguna cosa no à mancat en aquest convit per fer-vos a tots alegres, pàg. 199 
L’abat lo induhí que ab sa muller vench per pendre plaer e solaç en lo jardí del abat, 

pàg. 202 
Començe la hocasió del meu be per poder be obrar, pàg. 202 
Pertany-se als sants hòmens de requerir les dones qui a ells van per demanar consell 

de semblants coses?, pàg. 203 
Veent-la e parent-li l’agués ben escoltat, per dar compliment a la resposta, havent ja 

mitg convertida, pàg. 203 
Menant-lo claustra de alguns altres monjes en sa companyia per pendre delit, vench 

en aquest una sobtosa sòn, pàg. 204 
Lo covench anar per criar-se a París en poder del Rey de Ffrança; 208 
Si per alguna occasió ella posquès ésser anada a París per veure Bertran, ella hi 

fóra anada, pàg. 208 
Jo veig vostra ffilla bella e gran per haver marit, pàg. 213 
Li donaré prestament dels meus diners aquell dot que vós matexa hordonareu per 

maridar-la honorablement, pàg. 213 

Foren demanats per anar a taula, pàg. 214 
Conexent ella dir ver e veent la sua perseverança e lo seu seny per haver axí bels dos 

ffiyls, e per servar ço que promès havia, e per complaure a tots los seus hòmens e a les 
dones, pàg. 214 

Conexent ella dir ver e veent la sua perseverança e lo seu seny per haver axí bels dos 
ffiyls, e per servar ço que promès havia, e per complaure a tots los seus hòmens e a les 
dones, pàg. 214 

E, fet açò, no laguià molt de donar-li enuig la temptació per donar batalla a la sua 
força, pàg. 217 

Li ensenyà com ne en quina manera devia estar per encarcerar aquell maleyt de Déu 

E el començà a dir a la donzela que lo diable no era per castigar, ne metre en infern, 
sinó com ell hauria la supèrbia al cab, pàg. 218 

Les coses estaven be per dar compliment a la companyia, pàg. 220 
Que alegis d’exir d’aquell per sentir major pler en altra part, pàg. 220 
Per no exir del camí de aquelles qui Reynes eren stades, davant ell com les taules 

foren levades, comendà que Laureta prengués una dança, pàg. 220 

E com pur sobrevingués la necessitat, jo he, segons l’apostol, cor per abundar e per 
sofferir necessitat, pàg. 229 
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E com pur sobrevingués la necessitat, jo he, segons l’apostol, cor per abundar e per 
sofferir necessitat, pàg. 229 

E açò crech que age fet per temprar la alegria que havem aguda en los dies passats; 
231 

Lo teu pare te tramet açò per aconsolar-te, pàg. 237 

No haveu vós huylls al cap per veure la mia bellesa, pàg. 240 
Parent-li dona fort vana e disposta per haver-ne son obtat, laugerament d’ella se 

enamorà, pàg. 241 
E lo bon home, mogut de pietat, avent anar per fer sos affers, pàg. 244 
Aquelles coses oportunes a lur necessitat, per anarsen adés en hun loch, adés en un 

altre, pàg. 248 
Formida de ço que en tal mester es necessària per tremetre la filla en Granada, pàg. 

253 
E conaxent que aquell no era loch covinent per plànyer, se refermà en si matexa de 

no fer aquell dol que aguera volgut fer, 
Tot lo cors se n’aguera aportat per donar en aquell aquella sopoltura que a ell era 

condacent, pàg. 258 
Me semblaria que per levar-lo de aquesta occasió lo deguessem trametre en alguna 

part luny de ací, pàg. 270 

Que a ell vengués per desliberar ensemps si al dit torneig hirien o no, pàg. 274 
Ell feu certes aygues destil·lades per fer dormir lo passient tant com seria necessari 

per fer la hobra, pàg. 277 
Leva’sus, dumidor, car per dormir no hic devies venir, pàg. 278 

Es una aygua destil·lada per fer dormir, pàg. 280 
Que parent ni amich sen entremeta no s sia levat per ajudar-li, pàg. 280 

E  jo conffers haver fet mal; mas qui es nat per no errar?, pàg. 281 
Volch fermar lo seu rocí a la crestianeta de Déu, de que ella, per ésser mils entesa, 

no n fou jens carestiosa, pàg. 281 

Partint-se aquests ladonchs jardí, la bellesa del qual no era per dever-se enujar, 
pàg. 283 

Licencià cascú per anar dormir, pàg. 287 
Los quals ella per gran són agreujada tenia tanchats, e per veure-los-li moltes 

vegades lo vench en voluntat de despertar-la, pàg. 289 

Manà que tothom faés tot aquell esforç que posqués per exir de aquí, pàg. 293 

La força, adonchs, se mès gran per exir de aquí, mas debades, car lo vent tant fort en 
contrari, pàg. 293 

Prestament foren a les armes, anant a la mar per dabnifticar aquells, pàg. 293 
Pensà que seria molt be fet si en aquesta matexa festa, per no tornar altra vegada a 

les despeses e treballs de semblant festa, pàg. 293 
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E per fugir a tanta injuria e a tant enuig de la mia vida, nenguna via hi veig, pàg. 
294 

Cove haver les espases tretes per tornar a tu en lo segon furt, pàg. 295 
E no ha ací abitacions per albergar, pàg. 304 
Consentí que tothom qui venir volgués per estar en la ciutat, pàg. 312 
Pregant aquell que per haver lo seu desitg li fos favorable, pàg. 313 
Cascú ab certs companyons per entrar com lo senyal se faés, pàg. 313 

Davant ells mateys fou feta l’astiba de la lenya per metre-ls al foch la hom que rey 
fos comandat, pàg. 319 

Mas ara no son aquell ne son per ésser pus conagut, pàg. 320 
Fou causa de fer obrir la bocha a Pere per manifestar a la donzella lo seu amorós 

desig, pàg. 323 
La qual, hoint açò qui a Teodoro era esdevengut, e era per havenir, [...] un poch se 

alegrà. 327 
Dix a tota la sua companya que l laxasen sol per poder pensar mils a tot son pler, 

pàg. 329 
Ab plasents rahonaments, parent a la dona que fos temps per dir ço perquè venguda 

hi era, pàg. 336 
Més per enganar altre e per renovar la general oppinió que d’ell havien tots los 

hòmens de Parusa, pàg. 338 
Més per enganar altre e per renovar la general oppinió que d’ell havien tots los 

hòmens de Parusa, pàg. 338 
Vehent-se bella e fresca, gentil e poderosa per fer tot be, pàg. 339 
Aconsellar-me he mester bon mestre per mostrar-me de delitar en ço de que ell se 

delirava com era pus jove, pàg. 339 
Deuries fer tu e cascuna dona jova per no perdre lo temps de la vostra joventut, pàg. 

339 
Donchs què feray si de mercè complida  | No trop la mida  | En vós per ajudar?  | 

Dar-la-m podcts sens tardar.  | Cert no la desplay la mort si m qucr ni m crida,  | Car en 
partida  | Morray per vos amar.  | Car am vós noble sens par, pàg. 345 

Donchs què feray si de mercè complida  | No trop la mida  | En vós per ajudar?  | 
Dar-la-m podcts sens tardar.  | Cert no la desplay la mort si m qucr ni m crida,  | Car en 
partida  | Morray per vos amar.  | Car am vós noble sens par, pàg. 345 

Variables coses qui entre ells foren recitades, rient-se de aquelles qui per riure eren, 
pàg. 349 

No n’entén pus a parlar; mas per fer-vos veure quanta bellesa havien en sí en lo 
temps passat, pàg. 351 

Duptant que ella no comensas cosa qual a ell covengués per fer servar la sua honor 
la fahés morir, pàg. 365 

Un gran pensament me ha tenguda gran peça luny d’ací, per obeyr a la nostra 
Reyna, pàg. 367 
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Perquè no us sia greu siyo per ben dir la novella complidament me sién en parlar, 
pàg. 371 

No era bastant per guardar res; 374 

E, fills meus beneyts, vos levareu los capirons e ací devotament vos assotarets per 
veure-ls, pàg. 376 

E per servar les vides han atorgada a cascú amplia licencia, perquè si la vostra 
honestat es un poch scelerada en lo parlar, pàg. 377 

Alguna cosa sen degué seguir; mas, per dar delit a vosaltres e als vostres, no veig ab 
quin argument de veritat vos pusca algú rependre, pàg. 378 

Sen anà en la Vall de les Dones per dar compliment en totes coses, segons lo orde e 
al comandament que havia hagut de son senyor, pàg. 383 

Al qual per squivar-lo com a vosaltres vingués, notau be la mia novella, e poreu 
apendre una sancta e bona oració, pàg. 385 

Yo may no haguera hagut ardiment de anar sola a la porta per provar-la; 387 
Havent lo marit venuda, la muller li diu haver-la ja venuda a un hom que dins d’ella 

es, per veure si era sencera, pàg. 389 

Tant que la carn se parteix de les ungles per haver aldemenys tant oli que n pusca 
cremar la nostra lantia, pàg. 390 

Yo haguera pogut haver un jove de be, e per haver un hom qui hagués seny volguí a 
vós, pàg. 390 

Vehent la nosa que ns feya, a un bon hom lo qual com tu tornist ací entrà dintre per 
veure si era sencera, pàg. 391 

De lana grossa e ben tinta e de natural color, per gitar lo fret defora, pàg. 394 
Tramès lo companyó seu ab ella al terrat per ensenyar-li lo paternoster de Sanet 

Julià, pàg. 395 

E vos hich éreu mester per dir certes oracions, pàg. 395 

Hagués prou begut, no crehent que més n’hagués mester per ben dormir, pàg. 398 
E tant feu, que una volta lo jove, per veure açò que era, vench aquí, pàg. 402 
Trobar manera de trobar lo prevere e la muller ensemps, per fer al un e al altra un 

mal joch, pàg. 404 

E lo gelós, dolen-se e sens sopar, morint de fret, quaix tota la nit ab les armes 
demunt per sperar si lo prevere vingués, pàg. 405 

De bon grat hi treballaria, car ell li paria que ell fos dretament per ésser cara un 
gentil hom de aquesta o de qualsevulla altra ciutat, pàg. 412 

E feras semblant que m’hajes requesta d’amor e fer-te venir al jardí per temptar-me, 
pàg. 415 

Hagueren moltes voltes avinentesa de ço que hagut no hagueren per fer llur plaer e 
llur delit, pàg. 415 

Duptant que la dona no fes açò per temptar-lo, soptosament respòs, pàg. 423 
No u faça per temptar-me, pàg. 424 
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En un punt se hach pensat quina manera daria per donar-li compliment, e 
encontinent pres un tal partit, pàg. 426 

Ara éreu tant malalta e tentost sou stada gorida per fer tals coses?, pàg. 427 

Ans per loar l’om e blasmar la dona, e mostrar que encara los hòmens saben 
enganar a qui ls creu, pàg. 438 

E en aquell temps havia en la dita vila un rector jove e fort gentil de la persona per 
fer lo servey de les dones, pàg. 441 

A mi cove anar dissapte a Florença per tornar lana que he filada e per fer adobar lo 
meu torn, pàg. 443 

A mi cove anar dissapte a Florença per tornar lana que he filada e per fer adobar lo 
meu torn, pàg. 443 

E encontinent en ço que devia fer per no perdre temps delliberà, e prestament tramès 
un fadrí d'un seu vehí a casa de madona Bellcolor, pàg. 444 

Vehent que Bentiveya e na Bellcolor eren a taula per menjar, cridà lo seu vicari e sí 
li dix, pàg. 444 

Ordenaren que lo diumenge matí primer vinent tots tres fossen ensemps per sercar 
aquesta pedra, pàg. 448 

La he tant batuda com força me ha bastat per menar les mans, pàg. 450 

Al qual lo bisbe dix una gran vilania, faheni-li treure lo cap defora per fer-li veure 
ab qui havia jagut, pàg. 454 

Me fa lexar una novella la qual yo entenia a dir, e per dir-ne una d’ell e dels seus 
companyons, pàg. 455 

Havent studiat longament a París, no per vendre la sua sciencia a menut axí com 
molts fan, no volch saber les coses menudes de la terra, pàg. 463 

E lo amant, havent-ne presa alguna gelosia, per mostrar-li que a tort se sospitava 
d’ella, pàg. 465 

Li plaurà venir a la sua casa, on ella, per amor d’ell, se n’iria e ella li dara loch per 
ésser ab ella, pàg. 465 

Li plaurà venir a la sua casa, on ella, per amor d’ell, se n’iria e ella li dara loch per 
ésser ab ella, pàg. 465 

E, donchs, dix la dona, bese-m unes mil voltes per veure si tu dius ver, pàg. 466 

Sobre la qual serà lo millor loch del món per fer semblant cosa, pàg. 469 
Sen anà a casa d’un seu amich qui assau vehi era de la torra on la dona devia pujar 

per donar acabament a la obra, pàg. 470 
Que aquella prengués per fer a tot son plaer, pàg. 470 
La tua amor no s’es mesa ara en les mies mans per amor que tu m’hages aportada, 

mas per recobrar ço que havies perdut, pàg. 473 
Tu creus que aquesta sola via fos per pendre venjança, pàg. 474 
E no he presa aquesta per alleujerar-te de pena, mas per ésser pus prestament 

alegre, pàg. 474 
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E no he presa aquesta per alleujerar-te de pena, mas per ésser pus prestament 
alegre, pàg. 474 

Lo mestre los demanà quina manera li covenia a tenir per venir en aquesta bergada, 
pàg. 491 

Aparellaren-la en la demunt dita forma, vinent-li Bruno après per veure la obra com 
anava, pàg. 493 

Serien tengudcs per grans e per honestes dones, e a qui les coneix no són per 
atraure, mes per scorxar los hòmens Je tot en tot, pàg. 497 

Serien tengudcs per grans e per honestes dones, e a qui les coneix no són per 
atraure, mes per scorxar los hòmens Je tot en tot, pàg. 497 

Yo no he .m. florins, yo n’he be .c. o cc. per donar al hoste, pàg. 500 
Aquell qui m traguera lo cor dels cors per donar-lo-us, pàg. 501 
Se són avisats que yo la am, e crehent ells ço qui no es li fan fer açò per auciure-m 

en lo carner?, pàg. 512 
Mas que sos parents aporten a casa sua lo cors de Aschanandio, per tenir-los entre 

ls brasos o per metre-l entre los braços d’ella, pàg. 512 
Mas que sos parents aporten a casa sua lo cors de Aschanandio, per tenir-los entre 

ls brasos o per metre-l entre los braços d’ella, pàg. 512 
Hagueren retudes gràcies a Déu com la jòveneta monja qui envejosament era stada 

tractada per morir, pàg. 518 
O companyó, veu per amor de Déu per saber què es, car millor m’o sabràs tu recitar 

que altri, pàg. 519 
Perquè mils sen pusqués vestir e encavalcar per anar a sa honor.  523 
E, ja apperellat per muntar a cavall e volent pagar lo hoste, no s trobà diner ne 

malla, pàg. 523 
Veng venir Fortarigo en camisa, lo qual venia per vendre la roba de Angeleri axí 

com havia los diners, pàg. 523 
Crehent que ell hagués robat aquell qui cridant li anava derrera, e l retingueren al 

camí, e l prengueren, al qual per dir-los ell qui era ne lo fet com era stat no li ajudava 
en res, pàg. 524 

E per ço com yo reguard ço per que nosaltres som ací, ço es, per haver festa e bon 
temps e no per alre, pàg. 526 

Comensà a trobar ses occasions per aturar ab ella, pàg. 527 

E ella, avisant-se dels seus asguarts, per emboquir-lo, alguna volta guardava a ell, 
pàg. 527 

Ordenà ço que quescú devia fer e dir per haver festa e plaer del enamorament de 
Colandrino, pàg. 528 

Cantes unes quantes de aquelles tues cançons enamorades, tu la faràs lançar a terra 
de la finestra per venir, pàg. 528 

Tu sabs be com só arreat per acullir semblants hòmens com vosaltres sou, pàg. 533 
Profitosa medicina per guarir aquelles qui de tal mal són ferides, pàg. 542 
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E de les altres qui lo teu loch han tengut, e restant tu lo derrer per smenar nostre 
deffalliment, pàg. 548 

Qui vuy es stada nostra Reyna, per donar repòs a les vostres forces, pàg. 548 

E après sen anà al abat, e demanà-li com stava e si era fort per cavalcar, pàg. 558 
E l’haver molts e poxants enemichs ha forçat a mi, Guino di Tanco, per poder la mia 

vida e la mia noblesa defiendre, de ésser robador de camins, pàg. 557 

Yo jur a Déu que per guanyar la amistat d’un semblant hom com segons mon juy tu 
est, yo sofferria a reebre molt major injuria, pàg. 558 

En aquell de totes aquelles coses qui necessàries eren per reebre tot gentil hom, pàg. 
559 

Havent sguard a la tua gran voluntat, la qual no per ajustar diners, mas per 
despendre los ajustats, se es donada en fer açò, pàg. 562 

No hages vergonya, donchs, de haver-me volgut auciure per haver fama, pàg. 562 
Te doní aquell consell que yo creyé que hnguesses mester per haver la mia e no 

perdre la tua, pàg. 562 
Lo qual en casa sua més avant de son poder vos ha honrat e per més honrar-vos, 

pàg. 577 
Es mester que sia ben dextre e sper[t] guerrer per vençre lo seu matex apetit, pàg. 

578 
E axí per premiar lo cavaller de lo honor que d’ell havia reebuda, [...] noresmenys 

se disponguè de voler maridar les dues donzelles, pàg. 578 
Lo qual avisà que la filla lo volgués per hoyr-lo un poch sonar e cantar, pàg. 580 
En la reyal sala staven en manera que parien hòmens ahombrats, axí staven quets e 

sospesos per scoltar, pàg. 581 
A mi seria sobiran delit per poder haver un Rey per cavaller, pàg. 583 

Hom de meravellós enginy, lo qual, per apcndre philosophia, tramès a Athenes, pàg. 
584 

Tito e Gisipo foren egualment per Climent mesos per apendre, pàg. 585 
Pregà un die que anas ab ell per veure la novella sposa qui devia ésser, pàg. 585 
Si la nostra amistat me pot atorgar tanta de liccncia que yo per seguir un plaer meu 

te fors, e tu per dever-lo seguir te pusqués induhir, pàg. 587 
A ell fo scrit que sens alguna triga per dar recapte en sos affers sen anas en Roma, 

pàg. 589 
Se avisà que aquest havia desviat llur camí per poder-los convidar, pàg. 598 
No us sia greu de haver tort un poch lo camí per haver un poch de ayre, pàg. 599 
Com ell era viu e com pus tost poria tractaria de son rescat per tornar a ella, e que l 

speras, pàg. 603 
Es de gran necessitat a mi, per haver pau ab ells, que de ta filla faça no ço que yo 

volria, pàg. 615 
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Dich que més deu haver anujat a mi haver-les scrites ab mots honests e cuberts per 
recitar devant tota persona honesta, pàg. 625 

Perquè quescú deu pensar que per trobar materia de parlar a quescuna de vosaltres 
agradabla he treballat, pàg. 627 

E si, per no enganar alguna persona, totes en lo front les porten senyades, pàg. 627 
Los quals no per passar temps, mas per profitosament obrar en lo temps que u han 

affanyat, ho retingueu, pàg. 627 

E considerant als prehiclis fets per los frares per remordre les llurs culpes, e los 
hòmens tots, pàg. 628 

Les novelles per mi scrites per no traure tota via la malancolia de les fembres, pàg. 
628 

 

Per + infinitiu d’immediatesa 
Tal es mort e tal es per morir, pàg. 16 
Axí com tu sabs jo son per partir-me de aci del tot, pàg. 26 
E, stant ja los dos jovens per partir, pàg. 543 
E havent tot apparellament fet e stant per cavalcar, dix a la sua dona, pàg. 602 
 

Per + infinitiu d’acció no feta 
E, veent-ne d’aquelles qui infinides són per recomtar, dix axí, pàg. 124 
Una filla molt bella e graciosa e dotada de bons costums, apellada Violant, la qual 

estava per niaridar, pàg. 322 

 

Per de règim + infinitiu 
E per retenir-lo ab plasents actes en la sua amor se sforçava, pàg. 532 
 

? (esforçar-se de per...) 
Ab tot lur enginy se esforçaren de per estorçre les persones, que ells prenguesen 

aquí terra, pàg. 292 

 

Ço per què 
Se víu fora de la [sua] terra, benicnament e mansueta començà a recobrar e 

demanar so per què era anat, e, casi mudant d’enteniment ab bones paraules començà 
aver de la gent so, pàg. 26 

Per los juheus amichs e parents seus molt honorablement; e aquí, sens dir a nengú 
ço per què hi era vengut, començà cautelosament a reguardar en les maneras del Papa 
e dels Cardenals e, pàg. 35  
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Abat ab los dos cavallers e Alexandre sense pus, entraren per fer reverència e 
explicar ço per què hi eren venguts al Papa; e, feta la reverència deguda, començà a 
parlar: «Pare Sant, així, pàg. 79  

Li ensenyava, per ell granment ne serie reguardonat, com ell l’agués per ignocent de 
ço perquè era exel·lat; e com lo Rey, per la conffesió feta per la Reyna, en lo primer, 
pàg. 134  

Ab sobirana diligència fo servida; e menjat lo bon falcó e levats de taula, ab plasents 
rahonaments, parent a la dona que fos temps per dir ço per què venguda hi era, axí 
benignament com pusqué envert Frederico comensà a parlar: «Frederico: si recorda a, 
pàg. 336  

E en presencia de la muller dix: «Gaspar: los diners, ço es, los .ce. florins d’or que 
vós me prestas, no havent loch ço perquè ls havia manlevats, decontinent los torní assi 
a madona vostra e ls li doní, per què t prech que m dampnes lo meu compte» 440 

Trauras-lo del dit carner e suaument portar l’às a casa sua; e ço per què l vol, tu ho 
veuràs après, e puys de ella hauràs tot ço que tu volras, pàg. 512 

E per ço com yo reguard ço per què nosaltres som ací, ço es, per haver festa e bon 
temps, pàg. 526 

Lo levà del loch on era e posà-l al costat del seu lit; e acabat ço perquè y era, 
s’entomà al lit sens curar-se del braçol, pàg. 534 

E, dit açò, prestanicnt Melisü fo tret defora; e Jocef dix ço per què hi era, pàg. 543 

 

Perquè substantiu 
Al qual guardant en la cara lo mesquí de condempnat e havent hoyt lo per què, 

soptosament conech ésser Gisipo, e maravellà·s de la sua miserabla fortuna, pàg. 594 
 

Per què A.O. 
Alguna malanconia o de algun affogat desitx, los sobrava en lo llur enteniment algun 

despitós pensament; perquè·ls cové que ab greu enutx se romanguen si de algun nou 
rahonament no són somogudes, pàg. 4  

Encerquen diverses pensaments, los quals no és positble que tots temps los sien 
plasents ne alegres. Perquè elles, mogudes de alguna malanconia o de algun affogat 
desitx, los sobrava en lo llur enteniment, pàg. 4  

Que m’atrevís d’escriure u, posat que de persones dichnes de ffe ó agués hoït. Per 
què us dich que malvada e horitble fou la calitat de la pestilencial malaltia que us hé, 
pàg. 10  

En la Ciutat se trobasen, e pensant que nenguna persona en la Ciutat no dagués 
romanir, perquè a la sua darera ora no dagués morir, e posat que tots aquests qui axí 
vanament, pàg. 12  

De dia e de nit, que una gran feresa era de ohir quant més de veure. Perquè, de 
necesitat, axí com a cosa contrària, los primés costums dels Ciutadans entre ells foren 
ronputs, pàg. 13  
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De consumar so que trobaven e del present se sforçaven ab tot aquell giny que 
podien. Per què s’esdevench que los bous, àsens, cabres, ovelles, porchs, galines e pols, 
och encara los cans, pàg. 14  

Tant vos é dit de les presents coses que a mi matex enuge trachtar-ne pus. Perquè 
volent-me lexar d’aquells de què jo bonament m’ó poré callar, dich que stant, pàg. 15  

Los vius, fogint de morir en tanta afflicció, nos àn lexades, que podem éser dites 
abandonades; per què en nenguna reprensió no podem caure seguint tal consel; e no 
saguint-lo se·n pot, pàg. 18  

Mester per anar-nos-en e pendre d’estrangés no seria cosa raonable ne ben feta: per 
què si per nostra salut e hà nostra onor volem anar, cové que tropiam manera en 
hordonar, pàg. 18  

Cridats e que·ls digueren llur intenció, pregant-los que en semblant cars los 
tinguesen compayia. Per què, sense mes paraules, Panpinea, levant-se en peus, per ço 
com de alguns de ells era, pàg. 19  

En les tristísies; per ço com les coses qui són sense manera no poden longament 
durar; per què jo, qui fuy començament del raonament per lo qual aquesta bela 
compayia és stada aplegada, pens, pàg. 20  

E de moltes altres precioses flors ordorans qui en aquell temps per la terra eren 
produïdes, per què, donada ayguamans, axí com plagué a la Reyna, segons lo juy de 
Parmeno, tots anaren a, pàg. 22  

La qual trobaren ab los lits plens de fflors, axí com avien la sala, e per semblant les 
dones les llurs, per què, despulant se, anaren reposar, pàg. 22  

Admirable e sant nom de aquell lo qual fonch fachtor de totes les coses dó principi. 
Per què devent jo al vostre novel·lar principiar, entén entre a dar començament en una 
de les sues, pàg. 24 

Sense neguna indústria de viure, casi de necesidad costret, desliberà de anar, e dix 
que era. content. Per què convenguts ensemps e presa micer Sipelleto la procura e les 
letres del Rey favorables, pàg. 26  

qui per amor de micer Murciato molt l’amaven e·ll honraven, se enmalaltí, per què 
los dos frares prestament li feren venir metges e homes e dones qui·l servisen e, pàg. 26  

E per ventura no solament nos robaran, ans nos tolran las persones: per què 
nosaltres en totes guises nos pren mal si aquest mor”, pàg. 27  

Feya aquell solaç, e per allò jo·l fiu castigar e abstenir de so que feya, per què me·n 
confés a Déu e a vós, pare». Dix lavons lo frare: «Ara digues, fill, pàg. 29  

Qui crucificaren, demanant-lo-y ab la contricció que jo vetx en tu, sí·t perdonarà. 
Per què, mon fill, no plos, que certament nostre senyor te perdonarà», pàg. 32  

Segons que ell avia concebut per la sua confessió; de què sperava a veure molt 
miracles, per què deya a ells que ab gran reverència e devoció aquel cors se devia 
rebre. De la, pàg. 32  

Qual no a nostres mèrits, mas a la puritat de la nostra ffe, devem aver sguart, perquè 
devem fer nòstron poder de viure com a bons cristians, crehent que no·ns oblidarà axí, 
pàg. 33  
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Home axí leyal e axí bo com ell era, per deffaliment de incredulitat anàs a perdició. 
Perquè moltes vegades amigablament lo començà a pregar que ell lexàs les arós de la 
fe christiana, pàg. 34  

De axí grans mestres ací per solre·t lo que volràs saber, com alà matex farias. 
Perquè·m semble que aquesta tua anada no fretur. Car pensar pots que tals són aquests 
prelats, pàg. 35  

Christià, ara apertament te dich que jo per neguna cosa no lexaria de penre lo 
batisme. Perquè·t dich que susara que anem a la església, e aquí, segons la dreta 
costuma, jo, pàg. 36  

Com ell agués gran necesitat per sos affers, de alguna cantitat de moneda, perquè·l 
pregà que li volgués prestar. E lo juheu, veent que al Soldà avia aguda conaxença, pàg. 
40  

Per dir a nosaltres mateys coses qui·ns sien plasens e que contra nosaltres no ffasen; 
per què stim que a cascú és lícit, e axí·ns ho dix la nostra Reyna, pàg. 41  

Nostra Reyna poch à, que puscam dir aquelles noveles que més cregam que·ns 
pusquen plaure. Perquè avent hoït que per los bons consels de Johanoto de Siviní, 
Abram ach l’ànima salvada, pàg. 41  

Cercar manera com jo·t puscha traure de ací sens que nangú no·t vege exir. Perquè·t 
prech que stigues segura fins que jo sia tornat», pàg. 42  

Hé feta fer una gran pila de lenya al bosc, la qual ne voldria fer portar, perquè ab 
vostra licència hiré al bosch per a fer-la·n venir», pàg. 42  

Pecat celat és mitg perdonat, e en aquest cars per ventura no·m veuré may pus, 
perquè·m par éser gran seny de penre lo bé com Déu lo done», pàg. 43  

Avie sabut so que ell avie fet, ans encara ho avie vist, sagons la sua raó. Perquè de 
la sua colpa matexa se remordé e s’esvergoyl de fer al mongo so que avia començat ne 
merescut, pàg. 43  

Girà e li comandà que seguís l’ordre la quall ivarçosament vist lo seu esguart 
començà: Per que·m par cosa profitosa mostrar alguns qui àn trebalat en amor que és 
profitosa cosa aver, pàg. 44  

Casi pus maravellosa com alguna cosa no acostumada apar sobtosament, com per 
un arxer és ferida. Perquè l’envegos[a] e sutza vida dels clergues, qui en moltes coses 
de llur dolència donen ferm, pàg. 49  

Bones dones tots temps se poran ajudar ab bona sperança qui·s qui sia lo ditor. 
Perquè us dich que en lo temps del primer rey de Xipre, depuys que la conquesta fonch, 
pàg. 55  

E perço plagué a la Reyna de donar fi a la primera jornada, e, faent encendre 
entorxes, comandà per cascuns fins al matí següent anasen a reposar, perquè cascú se 
n’anà a la sua cambra, pàg. 61  

No res avia aquella presó, axí com aquell qui·s sent colga d’aquell fet se sentia. Per 
què lo jutje, com a injuriat, faent-lo metre a la cola, li féu donar alguns trets, pàg. 68  

Vos ne pot informar, qui stà al portal de la vila, per semblant lo meu hoste. Perquè 
us plàcie que si axí ó trobau com jo dich, que no·m vullan axí malmenar, pàg. 69  
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Procehit, car nosaltres avem tret aquest de la paella e avem-lo mès en les brases». 
Perquè acordaren que llur oste se n’anaren e li comtassen lo cars. Axí fonch fet, pàg. 
69  

La nit e la gran foscha no l’agués pres abans una milla luyn del castel; perquè ell, 
vaent que la porta era tancada e los ponts levats, aquella hora, ple d’esmay, no sabent 
què fer, anà la via del castel, metent-se entorn dels murs, pàg. 72  

Raó tremès a dir a la dona que ell no podia venir aquella nit a ella, perquè la dona, 
mitg desconsolada en sí matexa, se mès al bayn que fet avia per lo, pàg. 72  

Per la qual raó agueren a retractar llurs compres, e aquelles a revendre ab gran 
pèrdues, per què·ls covench perdre la creença qui dada lo era, e llurs creedors volent-
se pagar, sobtosament, pàg. 77  

Pots dormir aquí lo mils del món, car l’abat dorm e les cortines són meses, perquè jo 
t’í metré quedament una còsera petita, e aquí dorm a ton pler», pàg. 78  

Per ço jo hé desliberat de amar-te més per marit que a nenguna altra persona; 
perquè si tu no·m vols per muller, partex-te de mi tantost e torna-te·n, pàg. 79  

La compayia que amenave, stimà aquesta éser una gran dona e richa e de gran affer; 
perquè sense gayre pensar respòs que si a ella açò pleya, que ell n’era molt content, 
pàg. 79  

Nagú que no judicàs la sua sanch éser millor de casa real que de gentil ome. Per què 
us dich que ell é pres e ell vull e ell auré com que·n degua, pàg. 80  

E per ço qualsevulla que age a posar matèria de qui avent de novel·lar, covendrà 
que stiga en aquest termini. Perquè no auré vergonya de dir una novel·la la qual, 
encara que major misèria en sí contenga, pàg. 82  

E volent recobrar la dita taula, ella·s fonch luyada tant que no fonch a ell de 
recobrar aquella, perquè li covench de afferar se a la caxa qui per voluntat de Déu se 
acostà a, pàg. 84  

E duptà e pensà en les damunt dites coses éser cautelós, per què les posqués dur 
segurament a casa sua; perquè en la millor manera que pòch dix a la bona dona que ell 
per gràcia de Déu no avia pus mester de casa sua, pàg. 85  

E duptà e pensà en les damunt dites coses éser cautelós, per què les posqués dur 
segurament a casa sua; perquè en la millor manera que pòch dix a la bona dona que ell 
per gràcia de Déu no avia pus mester de casa sua, pàg. 85  

Sinch cens fflorins en la bosa per esmerçar en los dits cavals; lo qual Andreütxo may 
pus de sa terra no era exit, perquè ab altres mercaders se n’anà la via de Nàpols, pàg. 
86  

Estat e que foses anat en altra part ben serie despagat e mal content de tu, perquè 
car frare vós, si us plaurà, romandrets ací e soparets ab mi, car axí·s deu, pàg. 90  

No aver sentit res de la cayguda de Andreütxo. E Andreütxo, cridant fort, no era 
sentit, perquè ell, suspitant-se del engan, cridant pus fort, començà a pugar en una 
tàpia qui clohia, pàg. 91  

Nosaltres som prop de un pou on stà tots temps una coriola e un gran poal, perquè 
anem-hi e lavar-sa à sa guisa». E junts al pou trobaren la curiola, pàg. 93  
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Junts al pou trobaren la curiola e la corda, mas lo poal no y fou gens; perquè 
ensemps, per fer-lo bell, desliberaren ligar-lo ab la corda e calar-lo al pou, pàg. 93  

Pròpia mare; e de aquella hora avant de la mare a ella nenguna differència no feren; 
perquè paria gran consolació a la gentil dona haver trobada aquella companyia, axí 
com aquella qui no, pàg. 98  

Prenie, axí com aquella qui posat que fos pobra fembra, si era ben sàvia e avista, 
perquè axí com mils pòch se confortà; e puys, guardant hon eren venguts, se avisà que 
si, pàg. 99  

Ferma seguretat de affortunats casos sagur, axí com pels vinents e pels pasats pot 
éser vist; perquè si dretament provar volguésem açò, e pendre e procehir sí·ns degueren 
dispondre en pendre aquell, pàg. 107  

Per la plasenteria del beure, més ne près que a la sua necesitat no era hops; perquè, 
tota adversitat oblidada, vehent algunes dones balar a la guisa de Malorques començà 
a balar a, pàg. 110  

Se va aseure, no podent se raonar ab ells per no éser entesa la sua lengua. Perquè 
cascú d’éls axí com a maravellosa cosa la guardaven, e majorment lo duch, pàg. 113  

Que contrastàs que so que lansaven no n’anàs en mar sens sentiment de alguna 
persona; perquè vench axí com lo duch avie ja acordat. E fet açò lo companyó del 
Duch, prestament, pàg. 114  

Cascuna refermant so que dit avie ne pensat, li esdevench axí com esdevengut era al 
Duch. Per què de la dona enamorat se·n partí, e abandonat tot lo pensament de la 
guerra, pàg. 116  

Lion hoí com Costanti ab una sua dona, la quall avia robada, sens negun proveïment 
stave a Tios, ab algtms lenys armats (perquè) acordà de anar là una nit quedamcnt ab 
la sua gent, pàg. 117 

Que io us conega, mas per nenguna cosa no·m pot recordar hon vos aga vista; per 
què us prech, si greu no us és, que vós me reduïscau a memòria qui sou ne, pàg. 119  

Aquesta terra, e no à·n canpat nangú, sinó jo. De què ellas stigueren molt 
maravellades, perquè moltes voltes, en moltes coses, per por de pigor, é servades les 
llurs costumes, pàg. 122  

Tant solament lo degut sentiment ne la alegria me tolen, ans me n’àn molt prestat, 
perquè vos prech que vós me amostreu una dona tal com jo, si deu éser amada, pàg. 
126  

Molt se maravellaven com no posquesen ab negun senyal entendre què era ne de què 
venia. Per què tots comunament se desesperaven com no li podien retre salut, per la 
qual raó lo pare, pàg. 129  

Lo batiment del pols retornà al jove, e aprés se·n fonch anada lo batiment cessà. 
Perquè parech al metge aver assau plena sertenitat de la malaltia del jove, pàg. 129  

Que la tingues celada a mi, qui en neguna manera no·t poria mancar, perquè’m són 
fort maravellada. Mas pus que a Déu à plagut ésser stat misericordiós de tu, pàg. 129  

Segurament ton desitg me descobre; e la malenconia e lo pensament del qual ve 
aquesta infirmitat; perquè mon fill proceex, e digues-m’-ó e conforta·t car fas-te cert 
que neguna cosa ne serà positble a tu que jo de mon poder no fasa, pàg. 130  
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Dix a son fill: «Ffill, la intenció de Johaneta no és aquesta que jo·m pensava, perquè 
tu esforça·t cara prés que tu sies fort jo la·t metré en una cambra, pàg. 131  

Marit tot quant dit li avia e les respostes qui per ella li eren stades fetes; per què li 
paria debades aver treballat, per semblant veya lo ffill en pijor que may no era, pàg. 
131  

Mas que ella no fasa so que les altres fan, oradura és qui altre·n creu. Perquè·t 
prech que d’ecí avant tal estremitat no vulles penre, mas viu axí com los, pàg. 135  

E tot quant ne pòch entendre fou senblant a açò que n’avia dit Bernabò; per què li 
parech aver feta fola empresa. E, per donar compliment en aquella, acordà de 
amistançar-se, pàg. 139  

Aver agudes de algun infant o misatge de casa qui per diners les poria aver furtades. 
«Per què si altra informació nom donau, no·m par que aquexa bast aver guanyades 
unes tants grans mesions ne de tant gran carech com són les nostres, pàg. 140  

E aquí present Asegurano, en qui Ambrosino avia magor esperança, ab vista molt 
torbada, menaçat a molts turments Ambrosino si no deya com fon. Perquè Ambrosino, 
d’una part e d’altra espaventat, e encara constret davant Bernabò, pàg. 143  

La nostra Reyna m’à feta mudar la voluntat de no dir-ne una, la quall avia al cor de 
dir, perquè diré un altra; e açò per la bestialitat de Bernabò, pàg. 146  

Ell pres una estreta amistat, en tant que parech entre ells haver gran fraternitat, 
mostrant tots temps Pagamino de no conèxer-lo Perquè quant temps li parech micer 
Ritxardo, lo millor posqué ne sabé, plasentment la occasió per què, pàg. 149  

La malenconia e la gran dolor que hé aguda despuys que jo la perdí m’à axí 
transfigurat que ella no·m regonex. Perquè li dix: «Dona, car me costà lo menar-te a 
pescar, car jo no crech que, pàg. 149  

Que ella fes açò per por de Pagamino, perquè en sa presència no volgués conffessar 
de conèxer-lo perquè demanà a Pagamino en gràcia que ell en una cambra sola li 
posqués parlar, pàg. 149  

Al lavorador que lavoraba lo meu camp, vós no aguéreu mai cullit un gra de blat. 
Perquè pus Déu m’à feta gràcia que·m son atrobada ab aquest que à plagut a Déu axí 
com a piadós de la mia joventut, pàg. 150  

E encara deits-vos que us esforçareu a què? a riure? ja u sé que vos sou tornat un 
prous cavaller despuys que jo no us é vist. Per què anau e esforçau-vos bé de viure, car 
pus tost vos veig segur de ésser trist que de riure, pàg. 150  

E Masseto, entès açò, féu molt bé ço que lo procurador li manà e comandà. Perquè 
lo procurador, veent son bon servey, lo s’aturà per fer certes feynes alguns dies; e, pàg. 
159  

Al qual la abadessa dix: «En fe de Déu vós dieu veritat, perquè us prech que sapiats 
si sabrà pensar del hort, féts vostre poder de retenir-lo e, pàg. 160  

E jo he entès a dir moltes voltes que tots los plés e delits del món no són res en 
esguart de aquells que les dones àn com se deporten ab los hòmens. Perquè jo m’é 
pensat moltes voltes que pus no puch ab altre que ab aquest mut, pàg. 160  

E Maseto, mostrant-se simple home e de bona condició, feya pur a tot llur voler. 
Perquè abans que de aquí pertisen, de una volta ensús cascuna volch provar lo mut com 
sàvia, pàg. 161  
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E, volent les altres per semblant aver bona part, e no podent satisfer a totes, se avisà 
que si gayre durave lo seu estar mut li poria tornar en molt gran dapnatge. Perquè 
jaent Masseto una nit ab l’abadessa romput lo tell que a parer de totes avia, pàg. 162  

E Masseto li comtà tot lo fet axí com era stat. La qual cosa hoint la abadessa, dix sí 
matexa que no avia monga en son monastir que no fos pus sàvia que ella, perquè axí 
com a discreta, sens lexar partir Masseto, hordonà ab totes les sues monges que 
trobasen, pàg. 162  

FONCH ATROBADA PER LO REY, E, TONENT-LI UNA PART DELS CABELS, 
APRÉS ELL TOS, TONÉ TOTS LOS ALTRES; PER QUÈ ESCAPÀ E NO FONCH 
CONAGUT, pàg. 163  

E que açò sia ver, mostrant-vos lo giny de hu per ventura de manor condició que 
Masseto, que del seny de un valerós Rey obtingués vichtòria, ho porets conèxer. Per 
què·m plau, gracioses dones, que per mi vos sia demostrat com se seguí, axí que si, pàg. 
163  

E ab aquesta esmaginació estudiosament feya millor que tots los altres seus 
companyons totes les coses que creya que fossen plasents a la Reyna. Per què 
s’esdevenia moltes voltes que la Reyna pus volenterosament cavalcava lo palafrè que 
aquest pensava que, pàg. 164  

La Reyna pensà que més li valia que ell mateix temptàs la sua fortuna si li seria 
pròspera en poder aver del seu desig algun remey. Per què volch temptar si·s poguera 
fer que ell, attenent que sabia que lo Rey contínuament no, pàg. 164  

E pensà que encara no li fóra lo pols asegurat ne lo batiment del cor reposat per 
l’afany que avia soportat; perquè tot gallart començà a la un cap de la casa tocant als 
pits de cascú per, pàg. 165  

Tant més deu ésser plasent a cascú com de pus fols hòmens procex qui en costums e 
en totes altres coses creuhen més que tot altre valer e saber, perquè deuen ésser de molt 
menys reputats, axí com aquells qui per viltat de ànima no havent, pàg. 167  

Mas per voler a sa voluntat satisfer servà trobar manera per aver algú lo qual li 
paragués que fos pus dichne que Llanaviolo, perquè se enamorà d’ú asau valerós ome e 
de miga edat, pàg. 168  

E pensant que aquest era gran amich e fiuniliar de hun religiós, lo quall era home de 
santa e molt honesta vida, e per aquell era tengut, per què estimà en sí matexa aquest 
ésser ella e lo seu amant compatent misatgert, pàg. 168  

E perço é pensat moltes voltes de fer-lo-y dir a hu de mos frares; mas après, pensant 
que sobre tals noves se seguexen algunes vegades àvols respostes, e de paraules en 
paraules fets, per què per ço que negun escàndol no·n nasque, me·n son calada e hé 
desliberat de, pàg. 168  

Ma filla, si tu de ço te dols, no men maravell ne ten sabria reptar, ans te lou molt 
com en açò às seguit mon consel, e sapies que·l repté molt l’altre jorn, e ell ha·m mal 
seguit ço que·m promès, perquè per açò e per allò que ara novament à ffet jo li crech en 
tal manera, pàg. 170  

E pus avant no esperava sinó que lo marit anàs en alguna part perquè ella posqués 
donar compliment a la hobra que començada avia. Perquè s’esdevench que per alguna 
occasió aprés poch temps covench al marit anar en Jènova, perquè, pàg. 171  
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Perquè s’esdevench que per alguna occasió aprés poch temps covench al marit anar 
en Jènova, perquè axí tost com fonch muntat a cavall e se·n fou anat, axí tost la dona, 
pàg. 171  

Ab lo qual estech en companyia Putxio de Rimeri, ome molt devot, e per sa devoció 
se donà molt a Déu e·s féu armità de Sent Francesch, per què fou anomenat frare 
Putcio. E, seguint aquesta sua vida speritual, per ço com altra companyia no, pàg. 174  

E perço com aquest tots sos dubtes molt be li dcclarave, e avent-li ell la sua condició 
coneguda, se mostrà ab ell molt sant e molt devot, per què·l començà moltes voltes 
manar a casa e donar-li a sopar e dinar, pàg. 175  

E per ço com tu és mon amic e m’ó às ben servit, per què fiant de tu e no creent que 
a nenguna persona del món la pobliques, si la vols seguir la te n'ensenyaré, pàg. 175  

Mas que covenia que en Sima avia a parlar ab ella en loch que tothom los ves; la 
qual cosa ell li avia atorgada. Per què li manava que, per molt que li digués, que no li 
respongués ni poch ne molt, pàg. 179  

Donchs si axí són vostre com vós hoïu, no sens gran misteri crem de foch ardent, per 
què suplich a la vostra altesa, de la qual tot mon bé e ma salut ha a, pàg. 179  

E encara més que sí dellà axí com deçà les ànimes se duen amar ne·s poden amar, 
per tots temps vos amaré. Perquè us podeu tenir per segura que nenguna cosa vós no 
aveu, per cara que us sia, pàg. 179  

E donchs si axí son vostre com vós hoiu, no sens gran misteri crem de foch ardent, 
perquè suplich a la vostra altesa, de la qual tot mon be e ma salut ha a venir, e no 
d’altri, pàg. 179 

E, com aquest penidiment no haurà loch, vos serà occasió de major anutg. Per què, 
per ço que no agau raó de ser membrant de tals coses, ans que yo muyra vos placia que 
hajats mercè de mi, pàg. 180  

Me estudiaré de mon poder de retre-us les gràcies, les quals per mi seran positbles 
de retre. Perquè ara ací al present no resta alre. E ab tant, la mia cara dona, Déu vos 
do aquella alegria e aquell be que vós desijau, pàg. 181  

Car en aquell punt mossèn Francesch vench de Milà, lo qual per dreta gelosia, axí 
tost com hi fonch anat, axí tost se·n fonch tornat, e la s’enmenà. Per què d’aquí avant 
llur amor hac fi per no haver loch ne espay e no per fretura de bona voluntat,, pàg. 182  

No restava pus avant a dir a Lissa com agueren loada la pràticha d’en Sima, perquè 
la Reyna comendà a Fiameta que saguís, la qual prestament començà: Al exint de 
nostra ciutat, pàg. 183  

Al exint de nostra ciutat avem entès en moltes natures de istòries, mas no·m recorde 
aver hoït eximpli de tal matèria com Lissa ha recomtat. Perquè, pus de les dones qui 
sobiranament se mostren esquives d’amor aveu parlat, ara us vull parlar del enginy de 
hun amant qui cautelosament volch sentir lo fruyt d'amor, pàg. 183  

E a la fi Ritxardo pensà que si anar-la lexas ab aquella creença molt de mal se·n 
posquera saguir, per què pensà de publicar-s’-í e traure-la del engan en què estava, 
pàg. 187  

E vós sabeu bé que la gent creu abans lo mal que lo bé, perquè, abans seré cregut yo 
que no vós. E l’altra que deveu pensar que dient-ho, pàg. 188  
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Axí be he jo aresat de alciure a ell com ell a mi. De què, si tal cars se seguex, vós 
viureu tots temps trista e may no sereu contenta. Per què, cor del meu cors, no vullau en 
una hora vituperar vós matexa e metre en brega, pàg. 188  

Volent ésser vostre homil servidor, segons tots temps hé desigat, havent tots temps 
intenció que d’equí avant ho sia més que may. Per què, ma cara senyora, axí com tots 
temps sou estada sàvia en altres coses, axí us soplich, pàg. 188  

Mas de açò viu segur que yo no seré may alegra si en una manera hó en altra jo 
no·m veig venge de ço que fet m’às per què lexa·m e no·m tengas més, pus às agut ço 
que tant às desijat carmenant, pàg. 188  

Molt torbat, se avia mès al cor de no lexar-la may si pau agradablement no feya ab 
ell, per què començant amorosament ab dolces paraules a homiliar-se a ella, tant li dix 
e tant la, pàg. 188  

Del tot oblidat, e en tan gran desitg lo encès que pus no volch sostenir la sua 
absència, per què encontinent se·n volch tornar en Fflorença. E, meses totes les sues 
coses en horde, se, pàg. 190  

E, axí mirant, víu les finestres e les portes de aquelles tancades; perquè ell, duptant 
fort que ella no fos morta o d’aquí no·s fos mudada, estech, pàg. 190  

Ja la meytat de la nit era passada com encara Todoldo no havia dormit. Perquè 
estant axí li parech sus la mija nit sentir sus lo terrat de la casa trepijar, pàg. 190  

Tadaldo de Gliseyi e són en punt de condampnar-lo la qual cosa sertament és falsa. 
Perquè us dich sertament que anit, abans no serà miga nit, jo us donaré aquels qui 
mataren, pàg. 197  

Aquest ha percasada la mia salut e amostrat que no m’és stat fals, ne jo may no 
creguí tal cosa, per què·t dich que·t leus e ve e abrasa·l, pàg. 199  

E la dona, qui res no desijava tant, no féu pererosa en alò a hobair lo marit. Per 
què, levant-se axí com les altres havien fet, abraçant-lo li féu alegra festa, pàg. 199  

E la dona, tenint la vista baxa, no sabia com s’ó negas, e l’atorgar no li paria fes a 
fer. Per què l’abat veent-la e parent-li l’agués ben escoltat, per dar compliment a la, 
pàg. 203  

Ab moltes altres paraules contínuament a les primeres, abans que ella posqués 
resistir, li ach en lo cab mès que açò seria ben fet; per què ella vergonyosament li dix 
que era aparellada a tot son comandament, mas que primerament ella volia, pàg. 203  

Jo crech que gran enuig sia a una bella e delicada dona axí com vós sou haver per 
marit hun home quasi impotent, mas molt major crech que sia haver hun home gelós; 
perquè havent-vos e la hú e l’altre ço que de la vostra tribulació haveu dit, pàg. 203  

Dix al marit que anàs visitar monsènyer l’abat car home era de santa vida. Per què 
aprés pochs dies Fferondo se n’anà a l’abadia on com l’abat lo víu, pàg. 204  

Les ventures se esdevenen, que la dona se emprenyà, la qual cosa encontinent dix al 
abat, perquè abduy, sense nanguna triga, acordaren que Fferondo degués éser de 
porgatori revocat, pàg. 206  

Per ço com per los prechs del teu sant abat e de la tua dona devota de Sent Benet 
t’és otorgada aquesta gràcia, per què tu pusques esmenar les injúries que has fetes 
contínuament a ta muller». E, dit açò, Fferondo, pàg. 206  
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Se víu per hun forat dell sepulcre lum, lo qual no havia vist·X· mesos havie, per què 
li parech ésser viu, e cridant Hobriu-me obriu-me començà a donar del cab a, pàg. 206  

«Madona, a la mercè de Déu e de vós jo e ço que tant hé desijat, per què és temps 
que jo faça ço que jo us hé promès e que despuys me·n vaga», pàg. 213  

Tots sants lo comte devia fer a Perpenyà una gran festa de dones e de cavallers; 
perquè encontinent, en forma de palegrina, segons havia husat, se n’anà, pàg. 214 

Pus volentera que no en pobres cases, ne enfre avols tabans, no resta que algunes 
voltes entre espesos boschs e en desertes montayes no·s faça sentir; perquè podem 
compendre per, totes les coses del món són subjectes a la sua potència, pàg. 215  

Ma filla, no molt luyn de ací ha un sant home, lo qual de ço que tu vas sercant és 
molt major mestre que jo no son, perquè ves-te·n a ell» e aprés la mès en la via, pàg. 
278  

En tant que ab demandes que li féu la donzella mostrà que may no havia conagut 
home, perquè ab spècia de servir a Déu li parech que la degués haver a son servey e, 
pàg. 215  

A la qual Rústico dix: «Tu ho sabràs tost si lo servey de Déu volràs observar, perquè 
faràs ço que veuran fer a mi». E, començant-se a despullar aquelles poques vestimentes, 
pàg. 215  

Despuys com veya Rústico, no·l requeria de metre axí contínuament lo diable en 
infern. Perquè hun jorn, estant Rústico pobre de delit, pus desitjós de folgar que de 
treballar, li dix, pàg. 219  

Rustico, si el diable teu castigat e no·t dona pus enuig, a mi lo meu infern no·m lexa 
estar; per què farias bé que ab lo teu diable ajuts a traure la ràbia del meu infern, axí, 
pàg. 219  

Mil voltes o més havia la novel·la de Dioneo promogudas a riure la honesta 
bargada, tal los paragueren les sues paraules. Per què vinent ell a la conclusió e la 
Reyna conaxent que lo termini de la sua senyoria, pàg. 219  

Filomena e Panfilo se adonaren a jugar a scachs; e, axí faent, cascú qui una cosa, 
qui un’altra sobrevench la hora del sopar, qui per ells era esperada; perquè, meses les 
taules entorn de la bella fontana, ab gran delit soparen aquella nit. E Filòstrato, pàg. 
220  

Los féu cantar fins que ja totes les esteles eren exides e mostraven llur claredat, 
perquè parent-li hora de dormir, comendà que cascú anàs a la bona nit dormir a la, 
pàg. 221  

E per tot açò no son de tal vent escusat, ans ne son pus afligit e tot dels mossos de la 
envega són turmentat, e no u hé poscut cessar d’ésser-ne toccat. Per què asau 
manifestament puch compendre que sia ver ço que solen dir los savis que sola és, pàg. 
225  

Se dispongué de no voler ésser pus del món, ans se volgué donar al servey Déu, e 
semblant volch fer del seu petit infant. Per què, donant totes les sues coses per amor de 
Déu, se n’anà sobre la muntaya , pàg. 226  

Al qual fadrí dix: «Pare meu, vós sou de vuy més veyll e sou mal disposat a treballar; 
per què·m plaurie que vós me menàseu una vegada a Fflorença perquè·m féssets 
conèxer les amichs, pàg. 227  
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Axí abituat al servey de Déu, que mal envides les coses del món lo·n porien traure, e 
en sí matex dix: «Aquest diu bé». Perquè, havent-hi anar, lo se·n menà. On lo jove, 
aprés que fou a Fflorença, vaent, pàg. 227  

Que sien pus belles que no los àngels pintats que vós me haveu moltes voltes 
mostrats. Per què·m plauria que·ns en menassen una d’aquestes hoques ab lo nostre ase 
e jo, pàg. 227  

No·m sé sinó que vull en mi matex pensar qual deu ésser la llur resposta, perquè·m 
pens que si yo per necesitat los en demanava que·m dirien: «Ve en bon, pàg. 229  

E com pur sobrevingués la necessitat, jo hé, segons l’apòstol cor per abundar e per 
sofferir necessitat; per què no carega a nengú més de mi que a mi matex, pàg. 229  

Les quals forces jo confés que jo no he desig haver en açò, e si les agués jo les 
prestaria pus tost que no les obraria. Per què callen los mordedós e lexen-nos estar en 
aquesta breu vida. E tornem là hon nos, pàg. 229  

Donar-la a un fill del duch de Càpua, ab lo qual poch temps estech maridada, e, 
mort lo dit marit, romàs vídua, perquè li covench tornar star ab lo pare. Ere aquesta 
subiranament bella de cors e de cara, pàg. 231  

Tramès a dir a Guiscart que en la manera per ella dita degués venir, designant-li 
l’altesa que havia. Per què Giscart, entesa la cosa, se forní d’una corda ab certs nuus 
per la qual pusqués, pàg. 232  

Que si Guiscart moria, ella no volia pus viure, pensant que ja fos mort lo seu 
Guiscart. Per què no com a dolenta fembra represa de son deffalliment, mas axí com a 
no curant-se, pàg. 235  

Mas gens perço no crech que ella fos disposta axí fortment en tot ço que les sues 
paraules sonaven ne ella deya. Per què, partint-se d’ella ab intenció de voler en alguna 
cosa proceir contra ella en sa, pàg. 236  

Ab cara ferma la copa pres, e aquella descuberta, com viu lo cor e hac enteses les 
paraules, tantost hac per cert que aquell era lo cor de Guiscard. Perquè levant los 
huyls envert lo familiar e mirant-se aquell, dix: No·s pertanyia menys dichna, pàg. 237  

E qui viu may nengun altre plorar sinó tu d’açò que ell matex agués volgut cometre? 
Cert tu comencest metre en horda tal pràticha, per què·t prech d’aquí avant no la vulles 
servar, mas prech-te que si gens d’, pàg. 238  

En tant que no tant solament de lles falsies no·l creyen, ans encara de lles veritats no 
era cregut en loch hon fos conagut; perquè ell, parent-li per la sua guargamella no 
havia loch entre ells, com a deseperat se, pàg. 240  

E escanpant moltes d’altres paraules per aquella raó la reprenia, perquè la dona li 
dix que ell era una bèstia e que ell no conaxia que era, pàg. 241  

La dona li dix que ell era una bèstia e que ell no conaxia que era una bellesa més 
que altra; per què frar Albert, no volent-la pus torbar, aprés que ach feta la confesió, la 
lexà anar, pàg. 241  

Que moltes vegades fóra vengut de nits estar ab vós, sinó que à por que no us 
espaventets. Perquè us tramet a dir per mi que una nit vol venir solaçar-se ab vós una, 
pàg. 242  
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Trobaren que l’àngel Gabriel hac lexades les ales, e que sens ells havia volat; per 
què casi escarnits del àngel qui escapat los era, digueren de grans vilanies a la dona, 
pàg. 244  

E que ls cunyats lo y havien trobat, e per por s’era lansat en lo canal, no sabent què 
li havia esdevengut; per què prestament se avisà que aquell qui en casa sua era devia 
ésser. E anant-se·n, pàg. 244  

Rient dix: «Senyor, massa sou cruell contra los amants com axí malvada fi desijau 
d’ells per què jo, per obeir a vós, vos en comtaré una de tres los quals egualment foren 
mal, pàg. 246  

E aquí cascun ab la sua en guisa de tres frares porem viure los pus contents hòmens 
del món. Per què en vosaltres està de pendre lo partit e voler-vos de açò aconsellar o 
lexar-lo, pàg. 247  

ELLA, DESOTERANT-LO MÈS LO CAP DINS UN TEST D’ALFÀBEGUA QUI 
APRÉS LI FOU FURTAT; PER QUÈ MORÍ, pàg. 256  

En bona fe, tu·n demanes pus, nosaltres te farem aquella resposta que a tu se pertany 
de fer». Per què Isabel, tement-se e no sabent de què, no guosant-ne demanar 
contínuament n’estava trista, pàg. 257  

Moltes veguades avien aquella canso oïda cantar, e may, per molt que aguesen 
demanat, havien poscut saber qual era la ocasió per què era stada feta. Mas havent lo 
Rey de aquella hoïda la fi, comendà a Pàmfilo que, pàg. 260  

E après agueren stat e aguda entre ells festa e solaç molt gran e bella, Gabriel 
demanà quina era la occasió per què lo dia davant ella no volia que ell vengués. E 
Andreua, mot a mot, li contà, pàg. 261  

Qüe sien tots temps falçes ja desobre en la novella de Ffilomena se demostra, e en la 
mia, segons avant vos é dit, vos ó entén a demostrar. Per què judich que en lo 
virtuosament viure e hobrar nengun sobni en contrari no·s deu tembre, pàg. 260  

Dix lo seu amich e parent: D’ecí a casa sua ha poch camí, per què tu e jo 
l’aportarem en la manera que l’avem aparellat, e posar l’em, pàg. 263  

Franchament los dix: «Jo conech vosaltres qui sou ne què voleu saber de mi, per què 
us dich que lo meu fugir no muntaria a res; ans són presta de venir ab, pàg. 263  

«Fill meu, tu ést de vuy més gran, e és raó que tu veges en tots affers. Perquè 
nosaltres nos acontentaríem molt que tu anasses a París, on veuràs gran part de la tua, 
pàg. 270  

Car pasat es aquel temps que en la nostra infantesa nosaltres érem enamorats; e ara 
tu véns que jo són maridada, perquè no estaria bé a mi entendre en amar altre home 
sinó lo meu marit, pàg. 271  

Tu véns que jo són maridada, perquè no estaria bé a mi entendre en amar altre home 
sinó lo meu marit; perquè jo·t prech per amor de Déu que te·n vages, car si mon marit 
te sentia, pàg. 271  

Los dos aymants havien tengudes secretes lurs amors; e en sí matex desliberà del tot 
alciure·l si pogués. Per què, stant mosèn Guillem Rosselló en aquest propòsit, 
sobrevench que un gran torneig se batí en Françà, pàg. 274  
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Tot quan feya no era res, car ell no responia ne·s movia de res que li fos fet; per què 
la dona, torbada, ab major força lo sotspès, dient: «Leva sus, dormidor car per dormir 
no, pàg. 277  

Prenent-lo per lo nas e tirant-li la barba; mas tot li era poch car ell havia ligat lo seu 
ase a bona clavilla. Per què la dona se començà a tembre que no fos mort; e, volent-ne 
ésser pus certa, pàg. 278  

Fortament li començà a strènyer les carns e a cremar aquell ab una candela, mas tot 
açò no era res. Per què ella, qui metgesa no era, posat que son marit ó fos, creent sens 
falla ell ésser, pàg. 278  

Començaren a dir: «Qui va là?” Mas Roger, no conaxent la veu, no respòs; per què 
les fembres començaren a cridar los dos jóvens, los quals, per ço com molt havien 
vel·lat, pàg. 279  

E dix: «Mestre, açò nosaltres no sabíem; per què feu ne més,» E lo mestre, veent que 
alre no s’í podia fer, encontinent provahí, pàg. 280  

E en bona fe merexeries que·t costàs lo peliçó car tu li has donat un dormitori; 
perquè ell és vengut en hun gran perill, e per ço ve e percaça la salut del, pàg. 282  

Mas après que ell hac dat en aquella callament, ne foren moltes d’altres cantades, 
fins tant que la ora de anar dormir sobrevench, per què, comendant-ho la Reyna, cascú 
se·n anà recullir a sa cambra, pàg. 283  

Moltes vegades, delitoses dones, hé desitjat de donar principi a exí alegra jornada 
com serà aquesta, perquè per mi posqués ésser recomptada sens parer-me nengun 
davant una istòria qui molt m’à, pàg. 288  

Començà a duptar que lo guardar axí ferm de Simon no mogués la sua rustichesa a 
alguna cosa que a ella posqués tornar a vergonya, perquè, cridades les sues fembres, se 
levà e dix: «Simon: coman-te en nom de Déu». A, pàg. 290  

Los adversaris de Simon, tretes armes de sobre cuberta, se aparellaren de deffendre; 
per què Simon, aprés de algunes paraules, pres un rampagoll de ferro e lansà·l sobre la 
popa, pàg. 291  

E per ço jo vull ésser a ella aquell que lo vostre Passimunde li devia ésser; per què 
donats la·m e anats-vos-ne ab la gràcia de Déu». E los jóvens, los, pàg. 291  

Pus que algun poch hac entès en aconsolar la donzella, qui del cars se despleya fort, 
desliberà ab sos companyons no ésser lícit de tornar-se·n al present en Xipret; perquè, 
de comunna concòrdia e acort de tots, dresaren la proha envert Cret, on se creyen 
ésser, pàg. 292  

Tots los nobles jovens de Rodes eren venguts, comtant-los com Simon e Afigènia eren 
venguts per força de temps, axí com éls mateys eren. Per què aquests, oint açò, molt 
alegres, ab molts dels jóvens de la vila prestament foren a les, pàg. 293  

E esmaginà que nengun altre companyó ne pus fiable no podia haver en aquesta 
cosa com Simon; per què la següent nit amagadament en la sua cambra los féu venir, 
començant-li a parlar en, pàg. 294  

En les quals n-os cove haver les espases tretes per tornar a tu en lo segon furt e 
metre a mi en lo primer de les nostres dones; per què si tu la tua no vols deslliurar, la 
qual crech que desija venir en les tues, pàg. 295  
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Per la terra, pervench a les les horelles de Constança que March Gomito era viu, lo 
qual longament havia cregut ésser mort; per què la amor qui adormida estava en lo cor 
de Constança, ab sobtosa f[l]ama se encès en, pàg. 300  

Hagués agut espay la dolor que de la sua donzella havia no l’aguera lexat dormir; 
per què ell, sospirant e planyent a ella e maldient la sua desaventura, vel·lava. E la 
donzella, fugint, pàg. 304  

Per lo colp de la llansa qui li vench al costat, tant pres que ab lo ferro li esquinçà les 
vestedures, per què ella fou pres de cridar, pensant ésser ferida; mas, recordant-se hon 
era, estech queda. E, pàg. 305  

E per totes aquestes coses liberalment e sens nengun treball li féu dir que ell era 
aparellat de fer ço que micer Loís volia. Per què micer Loís prestament féu aportar a 
madona Jacomina hú dels seus anhels, e aquí, sens mudarse, en, pàg. 311  

«Pus que Filòstrato raonant és entrat en Romanya, a mi per semblant hi covendrà de 
entrar, per què passejant-me ab lo meu novel·lar dich”: En la ciutat de Ffano foren dos 
Lombarts del, pàg. 312  

E ab lum e ab armes començaren ajudar a Minguet; e aquesta cosa blasmaren molt, 
perquè aprés longa contesa, Minguet tolgué la donzella a Johan, la qual encontinent 
per ell fou lexada, pàg. 314  

Jacomino tornà a casa, tot malenconiós, demanant com era estat, e trobà que en 
nenguna cosa la donzella no havia colpa, per què ans se féu pau entre ells, proposant 
en sí matex que on abans posqués, per ço, pàg. 314  

Feta a manera d’una creu sobre la horclla esquerra, qui li era romasa d’una 
naxença que li era venguda poch abans que la perdés, la qual li havia tallada; perquè, 
sens pus pendre acort, se acostà a Jacomino, que encara era aquí e prenia comiat dels, 
pàg. 315  

Segons nosaltres havem acostumat de veure en lo temps d’estiu que sobtosament lo 
cel se cobrí de núvols molt escurs, perquè la dona, ab la sua companya, per ço que la 
tempestat del temps no la enclogués, pàg. 323  

Aquest era condampnat a morir, per la fama qui era anada per la terra; per què ab 
la sua companyia prestament anà a micer Curado e dix-li «Micer: aquell que vos haveu 
condemnat com a esclau, pàg. 326  

És prest a penre per muller aquella la qual se diu que ha privada de virginitat; per 
què us plàcia de retenir la exocució fins a tant que sapiam si lo pare de aquella, pàg. 
326  

Li avench en enteniment que aquesta cosa li poria molt valer e ajudar, pus tots 
divenres se esdevenia aquell semblant cars en aquell loch. Per què, senyant-se se·n 
tornà a sos famílias, e aprés, com li parech temps tremé per, pàg. 331  

Mas que si a ella pleya aquell seu desigat desitg volia ab honor e plaer d’ella e de 
sos amichs, per què la suplicave que per marit lo volgués acceptar. E la donzela, la 
qual sabia que per, pàg. 332  

Sabia que per ella tant solament era romàs voltes que sa muller no era estada, li féu 
respondre que de ço era molt contenta. Per què ella matexa fou al pare e la mare fael 
misatger, dient-los que era molt contenta, pàg. 332  
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Les quals per por dequí avant foren e són pus hobedients a complaure a le voluntat 
dels hòmens que d’ebans no eren estades. Perquè plàcia a cascuna de nosaltres aver a 
memòria de foragitar crueltat e seguir la voluntat de, pàg. 332  

Ab possessions de la qual stretament vivia; e ultra açò un seu falcó, lo qual era dels 
millors que·s trobassen en lo món. Per què amant-la més que may e no parent-li que 
jamés pusqués viure en stat segons, pàg. 334  

Ab aquest seu fill se n’anà en una sua possessió que havia en lo comtat de Florença, 
assats prop d’aquella de Frederico. Per què se sdevench que, cassant aquest infant, ab 
Frederico se començà de amistançar, e delitant-se molt, pàg. 334  

Mas aquell matí fo ventura que alguna cosa no trobava de què pusqués honrar la 
dona, per què molts d’altres per amor havia honrats, e faent-ho ensercar e no trobant 
res, com, pàg. 335  

Tant solament lo seu missatge qui li pensava del ort, li correch en lo enteniment e als 
ulls al seu bon falcó, lo qual víu en una perxa en la sua sala. Per què, no havent alre a 
qui recorrer, lo près, e, trobant-lo que era gras e lo, pàg. 335  

Mas totes me són stades leugeres en sguard del turment que dóna al present, per què 
no crech haver jamés pau ab ella com pens que vós, qui en la mia pobra, pàg. 336  

La muller que ell pres era jova e bella, la qual haguera amat més pendre dos marits 
que hú, segons son apetit, per què ella en poch de temps, conexent e vehent-se se bella e 
fresca, gentil e poderosa, pàg. 339  

«Aquest dolent me ha del tot abendonada e vol que per la sua dolència yo·l faça anar 
a Cornualla, perquè, per satisfer a sa dolència e complaure a ma voluntat, yo·m 
studiaré de portar-ne, pàg. 339  

Car si yo no hagués cregut que ell fos stat potent, yo no l’haguera may pres. Mas pus 
ell lo malvat sabia que yo era fembre, per què·m prenia, pus les fembres li són axí 
contràries a son voler. Cert açò no és, pàg. 339  

E quant yo seré vella, revirant me entorn, me veuré la mia joventut perduda, perquè 
en aconsellar-me hé mester bon mestre per mostrar-me de delitar en ço de què, pàg. 
339  

E oynt-lo Pere, se marevellà molt e avisà que allò devia ésser dintre la casa. Per què 
exint de la cambra e sentint aquest qui encara congoixava, no havent-li l’ase levat, pàg. 
342  

Com aquell qui curava poch d’ella dix: «Ara no pus, dona, que d’açò yo·m content 
bé, perquè fes per cortesia que nosaltres hajam de què sopar, car a mi apar que aquest 
jove, pàg. 343  

Madona: no us doneu despler d’açò car yo diré aquella que vos volreu, car yo·n scé 
més de mil, perquè si voleu que diga Ay, marit, com no m’ho feu, per pauch me feu Déu, 
pàg. 344  

Alçant-se lo sol, comensaren haver calor, e a totes aparech dever tornar envert llur 
casa; perquè, voltats los passos e aquí estant ja les taules meses e tot de belles roses de 
flors enramat, pàg. 349 

Mas après que hach feta fi a les paraules, girant-se la Reyna a Dioneo, dix: «Dioneo: 
aquesta qüestió fa per tu; per què faràs per guisa que com haurem finides les nostres 
novelles tu dons sentencia final sobre aquest fet», pàg. 350 
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«Mossenyer: aquest vostre cavall ha fort mal trot; perquè us prech que us placia de 
posar-me a peu», pàg. 352 

Molt to de les dones e dels hòmens loat lo parlar de madona Oreta; lo qual comanà 
la Reyna a Pampinea que seguís; perquè ella comensà axí, pàg. 353 

Lo qual, com en pocha cosa Scisci forner li declara, remetent a micer Verí Spina, al 
qual la novella de madona Oreta, que haveu comptada, muller sua, me ha tornada a 
memòria, perquè m plau recitar-vos una petita novella, pàg. 353 

Lo vexell era petit e us digui que açò no era vi de companya, e perço vos ho he 
volgut recordar vuy, perquè yo no us ne vull ésser pus guardià, e perço lo us he fet 
venir tot. Per què feu-ne per avant tot ço que a vós placia», pàg. 355 

Lo vexell era petit e us digui que açò no era vi de companya, e perço vos ho he 
volgut recordar vuy, per què yo no us ne vull ésser pus guardià, e perço lo us he fet 
venir tot. Perquè feu-ne per avant tot ço que a vós placia», pàg. 355 

E oydes madona Nonna les paraules, li aparech que aquelles mordessen la sua 
honestat e que aquelles deguessen entrar en les animes de aquells qui les oyien. 
Perquè, per no dar a entendre a algú que ella se empeguís de ço que lo Bisbe li deya, 
pàg. 357 

E après poch ells pervengueren a la riba de la flumaire, on ell, abans que algun 
altre, viu ben xii. grues qui totes stigueren en un peu, segons acustumen de star com 
dormen. Perquè ell prestament los mostrà a Curado, pàg. 359 

E com en una bargada se trobaven e l podien haver, ne ei’en molt contents. Perquè 
s’esdevench un jorn que anant ell ab alguns companyons, pàg. 362 

E encara pus avall, axí com solen ésser les cares que fan de pint d’en primer los 
infants qui aprenen de pintar. Per què axí com he ja dit són pus antichs que ls altres e 
axí són pus gentils», pàg. 363 

Car açò no puc fer si vós de vostra pròpia bocha no confessau lo delicte qui per ell 
vós es posat; perquè guardau be en ço que vós respondreu e digau si ver es açò de que 
vostre marit vos acusa, pàg. 365 

E noresmenys que no ych ha alguna dona qui, quant statut fo tet, hi prestas son 
consentiment en alguna manera ne v haja fermat, perquè encontra nosaltres deja haver 
valor, pàg. 365 

«Guido: tu refuses de ésser de nostra bergada per ço com vas cercant que Déu no 
sia stat, perquè t pregam que ns digues com ho hauràs trobat què hauràs fet», pàg. 370 

Vos entén a mostrar com cautelosament ab solenne e sobtosa reparació un dels 
frares de sanct Anthoni fugi a un scarn que dos jovens li havien apparellat. Perquè no 
us sia greu siyo per ben dir la novella complidament me sién en parlar, pàg. 371 

Lo qual, segons la sua usança, en lo mes de Agost anava una volta al acapte, perquè 
s’sdevench que un diumenge dematí, stant tots los bons hòmens e les dones qui de les 
viles entorn eren vengudes a la missa, com temps li apparech, pàg. 371 

Haguera per ventura guastades totes les llurs virtuts e tota llur sanctedat; perquè 
pensau quin hom deu ésser aquest en lo qual ne virtut ne seny ne sanctedat alguna no 
ha, pàg. 372 
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E perço vol Déu que yo us mostre los carbons ab los quals ell fo rostit, perquè us 
prech que metats en les vostres ànimes la devoció que en ell deveu haver e no bira en la 
ploma que yo us volia mostrar, pàg. 376 

Ara, com me haveu per vostre Rey, me voleu contradir en ço que yo us he comendat, 
perquè lexau aquestes suspicions, pus abtes a catives ànimes que a les vostras, pàg. 378 

E, hoyt açò per les dones, foren molt contentes de fer ço (ço) qui a ell fos plasent;. 
perquè lo Rey, fins a la hora del sopar, donà licencia a cascú qui sohiçar se volgués, 
pàg. 378 

Era encara lo sol molt alt, per ço com lo rahonament era stat molt breu; perquè 
metent-se Dioneo e los altres jovens a jugar a taules, pàg. 378 

Lo qual loch se apella la Vall de les Dones, on yo encara no he hagut temps de 
poder-vos-hi menar si no vuy; perquè, si venir vos hi plau, yo no dubte punt que, com la 
hajau vista, no siau molt contentes de esser-hi stades, pàg. 378 

Les quals, stant en aquella, alguna tuibació d’aygo no sentiren; per què comensaren, 
sens spavantament algú, de anar ençà e enllà derrera los peixs, pàg. 379 

Li comandà que l matí següent fes que allà fes apparellar de menjar, e fahent-hi 
aportar lits, perquè si algú d’ells volguessen dormir o jaure de sexta, pàg. 380 

No sia a ells molt gran occasió de refrenar-se de enganar-vos, conexent que 
vosaltres, per semblant volent-ne usar, ho sabríeu fer. Perquè es ma intenció de dir-vos 
ço que una joveneta, posat que fos de baixa condició, en un moment per salvació de sí 
mateixa, feu a son marit, pàg. 389 

No solia may tornar en casa aquesta hora; no m scé si t’hauria vist com hic est 
entrat. Perquè per amor de Déu, comsevulla que sia, entre en aquesta alfabia, e yo iré-
li obrir, pàg. 390 

En un mateix punt hach perfecció e en un mateix punt fo rasa la alfabia; e la muller 
trasch lo cap e lo marit isqué defora. Perquè Peyronella dix a Johanello: «Teniu aquest 
lum, pàg. 392 

Li mostrà que li pleya que la digués; perquè ella, sens tardar, comensà axi, pàg. 397 

Dona, dona, tu treballes en va, car ací no pots entrar, perquè vés-ten llà on fins ací 
has stat, pàg. 398 

La qual cosa es perdició de les mesquines e saben-ho aquelles qui-u han provat. 
Perquè, concloent, dich que de açò que una dona fa a un marit gelós, pàg. 401 

E la hora que major era mester [no] hach la gelosia e lavors le s despullà axí com 
quant no la havia mester la s’havia vestida. Perquè la sàvia dona, quaix licenciada, a 
tot son plaer, sens fer venir lo seu amant per lo terrat, axí com fan los gats, lo feu venir 
per la porta, pàg. 406 

E, vista la dita dona, assau pus bella li aparech que pensat no havia; perquè, 
enamorant-se ardentment d’ella, proposà no partir-se may de Bolunya, pàg. 412 

Axí com aquell qui ella sobre totes les coses del món amava, ne lençà un altre molt 
major que l primer, perquè la dona encara de cap primer lo repregà, dient-li qual era 
la occasió de sos sospirs, pàg. 412 
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Luscha: tu saps que per lo primer colp de la destral lo gros arbre no cau en terra; 
perquè a mi par que tu de cap orimer retorns en aquell qui en mon perjudici novament 
vol ésser leyal, pàg. 423 

Ara de cap te dich que llà on tu ab la duresa que l’altra jorn mostrist perseveres, 
sies cert que ella viurà poch; perquè yo t prech de aconsolar-la del seu desig, pàg. 424 

Los donà entenent que la boca los pudia fortment e que Nicostrato d’açò havia 
sentiment, perquè ls pregava que, servint-lo-ne en altra manera, pàg. 426 

E certament si vós la teniu gayre en la bocha, ella guastarà aquelles qui li stan als 
costats. Perquè yo us consellaria que la us trasquesseu ans que la cosa fos més sentida, 
pàg. 426 

Lo pregà, per lo gran anuig que passava del seu mal, li degués ajudar a menar-la 
fins al jardí. Perquè Nicostrato de la una part e Pere de la altra, la amenaren fins al 
jardí, pàg. 427 

O Pere: yo he gran desig de haver de aquelles peres, perquè t prechs que y munts e 
que me n’hages un parell, pàg. 427 

Comensar a fer beffa de la sua peguesa per ço com ja n’havia dites moltes; perquè, 
leixada anar la sua ignorància, per avant tornà savi, pàg. 432 

E en presencia de la muller dix: «Gaspar: los diners, ço es, los .ce. florins d’or que 
vós me prestas, no havent loch ço per què ls havia manlevats, decontinent los torní assi 
a madona vostra e ls li doní, perquè t prech que m dampnes lo meu compte» 440 

Fahent semblant de no veure-l, anava pur ultra, perquè mossè l rector, vahent-la axí 
usar, no podia venir a cap de sos affers, pàg. 442 

E Colandrino, qui hom de grossa pasta era, ja lo nom li era èxit de esment, perquè li 
respòs: «Què havem nosaltres a fer, pàg. 447 

D’elles hi ha de moltes guises, mas totes són quaix negres; perquè a mi par que 
nosaltres dejam recullir totes aquelles que trobarem negres, pàg. 447 

E nosaltres hauríem perdut lo trot per la ambladura. Perquè us dich que a mi par, si 
apar a vós, que aquesta sia obra qui s deu fer demati, pàg. 447 

Mas Colandrino no hach gayre anat que se n’hach omplit lo sí; perquè alçantse lo 
sacçó que s’havia fet del gonell, de cascuna part ab la corteja los havia ben stret, pàg. 
448 

Les fembres fan perdre les virtuts de totes les coses. Perquè yo, qui m podia dir lo 
pus benaventurat hom de Florença, só romàs lo pus desaventurat, pàg. 450 

Mas per sa bondat li couenia mostrar-ho, mas en son cor lo havia en tanta avorrició 
com lo (lo) seu mal de cap. Perquè ella, axí com a sàvia, li respòs, pàg. 452 

E encara ell mateix lots temps que en la sglesia e en avinentesa la n veya. Perquè 
parent en aquesta la dita proximalació greu e molt anujosa, se pensà de voler-lo-s levar 
demunt, pàg. 452 

Viu que els fons de les dites bragues tocaven fins a niija cama. Perquè, sens 
guiardar-lo molt, leixà aquell que anava sercant e comensà a fer serca nova alguns 
seus companyons, pàg. 456 

E, mirant cascú de sos companyons, vehé que s podia ben fer, perquè vehent-hi, entre 
ells: ordenaren que devien dir e fer, pàg. 456 
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E encontinent cascuns digueren que molt volentera ne menjarien; perquè Bruno, 
ordenant-los, los mès Colandrino al mig de tocs, pàg. 461 

Com ell sentí dir darrera: «Eya, eya, Colandrino, e que vol dir açò? Scolta!». 
Perquè oynt-ho Bruno, prestament se girà, pàg. 461 

«Spere-t, que per ventura alguna altra cosa la t’ha feta scupir, perquè prin-ne una 
altra», pàg. 461 

Tu li havies tramès aquest porch; e segons que tu saps tu has acustumat de ésser be 
falç. Perquè hom ho deu creure, car tu ns has amenats una volta al Puig de Mulione 
cullint pedres negres, pàg. 462 

Car anit ha vengut un de sos frares he ha parlat molt ab ella, perquè yo crech que li 
ha parlat marit, e ara vol sopar e no l pot aviar axí com volria, pàg. 465 

E no scé yo que posat que ací haja un poch de neu, molta més ne ha a París, on tu 
has stat? perquè t prech quet spers un poch, car yo no t puch encara obrir, pàg. 466 

Axí com tu dius, ço qui anit no es stat, serà una altra volta; perquè t prech que m’hi 
recomanis e stà en nom de Déu, pàg. 467 

No es alguna cosa per la qual revenir aquell qui a tot me ha abandonada yo no 
fassa; perquè t prech que tu m mostres en quina manera yo poré ésser segura, pàg. 469 

Déu monstrar de la penitencia d’una salvatge fera fembra semblant de vós, car 
semblant venjança vol ésser la mort, perquè als hòmens deu bastar ço que vós dieu, 
pàg. 472 

E d’açò no dich pus, sinó que só content com he sabut tant fer que us he feta pujar là 
sus; perquè sapiats-ne vós devallar axí com me volies enganar, pàg. 473 

Perço com me has conjurat de part de tal dona com es aquella que yo am; perquè 
ensenya-les-me e yo iré-les a dur, pàg. 475 

Ella, ne ab peus ne ab aire, hi podia trobar loch; perquè, sens star ferma, adés çà, 
adés llà, sens trobar loch, se transmudava, planyent e plorant, pàg. 476 

Prestament les fiblaven en tal manera que quescuna li paria una punta de alena; 
perquè ella no cessava de menar les mans entorn, pàg. 476 

E sdevench-se que aquell die algií no era anat a fer feyna en alguna part, axí com 
aquells qui en cases llurs los llurs blats batien; perquè alguna altra cosa no sentia sinó 
sigales, e mirava la ayga del riu, pàg. 476 

Tu has a mi de jorn sobre aquesta torra feta rostir e cremar, e, ultra açò, morir de 
set e de fam; perquè yo t prech per la sola amor de Déu, que tu puig ací, pàg. 476 

E lo macip feu lo seu comandament; perquè la serventa, presa e regoneguda la roba, 
e hoynt ço que dit li era stat, tement-se que no la haguessen morta, apenes se poch tenir 
de cridar, pàg. 477 

Sentí lo miserable plant que la dona feya, perquè, pujant là sus tant com podia, 
cridà: «Qui plora là sus?», pàg. 478 

Mas per ço com en part extimaven que li eren sdevenguts justament, e que ab 
amoderada compassió los havia passats, perquè fort e constant e fer e cruel reputaren 
lo studiant, pàg. 480 
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Jo m’he anar dinar ab un meu amich, al qual yo no volria fer sperar, perquè ves-ten 
tu en bona hora, pàg. 481 

No y fa res, que yo he a parlar ab ell d’alguns altres affers meus, perquè m cove 
anar- hi ab temps, pàg. 481 

Aspinolosio sen es anat dinar ab un seu amich e ha leixada la madona sola; perquè 
les-te a la finestra e crida-la e digues-li que s vinga dinar ab nosaltres, pàg. 481 

Car nostre fet no es sentit sinó per nostres mullers, perquè divisa si vols que les 
mullers sien entre nosaltres comunes», pàg. 483 

E si havem sabut tant fer, que elles no han altres ulls en lo cap sinó mirar a 
nosaltics; perquè vós meteix deveu e podeu pensar si nosaltres devem viure e anar los 
pus alegres hòmens del món,487 

Se retench de requerir-lo que l fes ésser de sa companyia fins a tant que major honor 
e servey li hagués fet, perquè ab major fiança pusqués obeyr los seus prechs, pàg. 487 

Comptades totes messions, costa de les liures passades cent de bngatins e ha dels 
anys mes de .x.; perquè, com més puch, té prech que tu fasses que yo sia de vostra 
companyia, pàg. 488 

E no scé alguna persona del món per qui yo u fes, si per vós no u feya; perquè vejam 
com se cove a fer, pàg. 489 

Axí que si altre cosa nom feya voler be a vós, si us volria be, perquè veig que sou 
enamorat de axí bella cosa com dieu, pàg. 489 

E axí es secret que qui es capità pot molt fer en fer-hi metre aquell quis vol; perquè a 
mi aparria que vós deguesseu pendre la amistat de Bufalmaço e fer-li honor, pàg. 489 

Jo li he ja rahonat de vós e ell ha lo major desig del món de haver vostra amistat, 
perquè tost sereu amichs, pàg. 489 

E, nprés açò, Bruno dix totes aquestes coses a Bufalmaco per ordre, perquè a 
Bufalmaco parien mil anys de poder ésser a fer ço que mestre Sixia anava sercant, pàg. 
490 

E lo metge, qui a Bolunya nat e nodrit era, no coneixia los vocables d’aquest. 
Perquè ell de la dona se tench per content, pàg. 491 

En dar-li entenent que envert ell era ben liberal, una de les sues sclaves, axí com ella 
havia ordenat, la cridà. Perquè ella, exint-se de la cambra, e stant un poch, tornà 
dintre plorant, e, lançant-se a bocons sobre lo lit, comensà a fer lo major dol que may 
dona fahés, pàg. 489 

Car tu deus saber que en aquelles hores yo era en molt gran dolor posada, perquè 
no es meravella si en semblant cas hom no pot fer axí bona cara ne axí bon acuUiment 
com hom volria, pàg. 502 

Maduna: vo no m scé nosaltres com havem plasent reyna de vós, mas pur 
sobiranament la haurem bella, perquè feu que les vostres belleses e les obres sien 
correspondents, pàg. 504 

Havent reguart quants jorns sota certes leys havem stretament rahonat, perquè es 
necessari de vagar un poch, pàg. 504 
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E ella, axí com aquella qui axí mort com es ne hauria gran pahor, no l volria veure, 
perquè ella t prega que en loch de un gran servey, a tu placia de anar anit en lo prim 
sòn en aquella sepultura, pàg. 511 

Era stat tengut per totes lo ardiment dels dos aymants; perquè lo Rey na comendà 
yverçosament a Lisa que seguís, pàg. 515 

Era impossible de deffendre-s del pcccat de la carn ne de les paraules dels hòmens, 
«perquè us dich, mes filles, que Déu nos perdó a totes, pàg. 517 

Era stada tractada per morir, era ab alagria scapada de la envejosa companyia, 
perquè après la Reyna comandà a Philostrato que seguís, pàg. 518 

No havien fet que en açò l’haguessen pogut induir tant que una vegada solament los 
donas a menjar, perquè un die, dolent-sen e sobrevinent-hi un llur companyó qui havia 
nom Ncllo lo pintor, tots tres deliberaren de trobar manera de girar al grifo en Ics 
despeses, pàg. 518 

Demanà de Fortarigo, lo qual no trobant, pensà que dormís en algun loch embriach, 
axí com havia acostumat de fer altres voltes. Perquè delliberà de leixar-lo star, pàg. 
523 

Si l leixam star per d ací a demà no Thaurem per menvs de .xxxviii. sous, axí com es; 
perquè t prech que men tasses plaer, pus me fa tanta cortesia e milloremnos nosaltres 
d’aquests .iii. sous, pàg. 524 

Per Déu e per vosaltres he recobrat tot ço del meu, perquè yo us seré tots temps 
tengut, pàg. 524 

Posat que mil voltes ne hajam rahonat, tots temps nos hi devem delitar. Perquè, 
posat que moltes voltes dels fets de Colandrino se haja rahonat, entre nosaltres nxí com 
poch abans ha dit Philostrato, tots sos fets són stats placents als hoydors, pàg. 526 

LO COMPAYÓ, LI COMTA TOT LO FET AXÍ COM ERA STAT, PERQUÈ S 
CUYDAREN PRNRE A LRS MANS, pàg. 532 

Se sdevench que una gata ku caure certes coses, les quals la dóna, despertada, sentí; 
perquè levant-se, tement que no fos aire, axí nua com stava, sen anà en lo loch on 
sentida havia la ramor, pàg. 533 

E la dona, parent-li haver hoyt al marit e oynt Adriano encontinent, conech llà on 
stat havia e ab qui, perquè, axí com a sàvia, sens dir alguna paraula, sobtosament se 
levà, pàg. 534 

Adriano, comensà a creure que Pinusio somiava, perquè, prenent-lo per les spatles, 
lo comensà a quermenar e a cridar, pàg. 535 

E ella, no podent cridar, tant fort tenia la gola streta, e nos podia ajudar en alguna 
manera, perquè, portant-la-sen lo lop, sens falla la haguera scanyada, pàg. 537 

Lo lop fo constret de lexar-la, perquè fo coneguda per los pastors, pàg. 537 
Moltes voltes havia vergonya de venir en loch on fos vista, perquè moltes voltes 

miserablament plorà la sua revessia, pàg. 537 
Perço en lo meu juy me apar que sia stat just, segons ja us he dit, lo fort e aspre 

castich que reebé; perquè, per ésser pus plaseut e ben volent e amigable, segons la 
nanera e la usança e les leys volen es pertany, vos vull recomptar un consell 
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Marit: si lo compare es axí gran amich teu com tu dius, per què no t fas tu mostrar 
aquest encantament en guisa que tu fasses tornar egua a mi, pàg. 546 

Car ultra lo affany que yo n’he, a mi encorra gran perill. Perquè, pus axí voleu, 
demà nosaltres nos lexarem gran matí, pàg. 546 

E aquests enconiinent digueren que eren contents de fer ço que ell los digués, perquè 
lo compare Johan, presa la lum, la mès en mà del compare Pere, dient-li, pàg. 547 

Per donar repòs a les vostres forces, vos donà àrbitre de rahonar de ço qui us fos 
plus plasent, perquè, ja reposats, dich que devem retornar a la ley acustumada, pàg. 
548 

E perço li parech que per aquesta rahó la sua fama se disminuís molt e n fos molt 
eniacada. Perquè delliberà de partissen, pàg. 553 

E, entrant en lo hostal, totes les stables trobaren plenes de bèsties, perquè ls covench 
passar avant, pàg. 553 

En lo un de aquests cofrets es la mia corona e la verga reyals e molts bells fermalls e 
moltes altres joies mies, e l’altre es ple de terra; perquè preneu lo un, e aquell que 
pendreu serà vostre, pàg. 554 

Mentre aquestes paraules se deyen, tot lo loch on ells eren era encircuit, perquè lo 
abat, vehent-se pres ab tots los seus, pàg. 557 

Per la qual cosa prestament li caygué la furor e la ira li convertí en vergonya; 
perquè de present lençà la spasa la qual ja havia treta, e, descavalcant del cavall, 
plorant se lançà als peus de Natan, pàg. 562 

Més me tinch per culpable a la penitencia de la mia error, perquè preniu de mi 
aquella venjança que covinent sia al meu peccat, pàg. 562 

Com tu açò no feyes per oy que m’haguesses, mas per fer-te tenir per millor de mi, 
perquè viu, donchs, de mi segur e hages per cert que no viu altre hom en lo món al qual 
yo am més que a tu, pàg. 562 

Axí com tu volies fer, mas infinits, e cremar e dirruir ciutats e viles e llurs regnes tot 
per multiplicació de llur fama, perquè si tu per fer-te pus famós volies auciure a mi sol, 
no es meravella, pàg. 562 

Segons que los altres hòmens fan generalment, ella m pot de vuy més poch durar, 
perquè yo crech que íos molt millor que ella te hagués donada axí com he tots temps los 
meus tresors donats e despesos, pàg. 563 

Mentre tu has viscut, de tu no he poscut haver un sol sguard, perquè, sia com 
deffendre no t poras, cove per cert que axí moita com tu est te do un sol besar!, pàg. 
565 

E cnvides foren les paraules de la resposta finides, ella se sentí ésser venguda al 
temps del parir, perquè tendrament ajudada de la mara de micer Gentil, no molt stant, 
parí un fill mascle, pàg. 566 

Justament paria que l servidor devia ésser seu, perquè, tenint-lo algun anuig, alguna 
força ne alguna injuria no feya al primer, pàg. 567 

«Senyors: aquesta es aquella cosa que yo entén haver pus cara que alguna altra; 
perquè us placia guardar si yo he rahó», pàg. 567 
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E Gilbert, oynt-ho negar a la dona, molt li pleya. Perquè vinent lo matí següent, 
abans de l’alba, sens molt arrear-se, ab dos seus familiars davant e ab una cambrera 
après, anà la dona a casa de micer Amsaldo, pàg. 572 

Madona: nunque placia a Déu que yo sia guastador de lo honor de aquell qui ha 
compassió de la mia honor. Perquè lo star d’ací serà tant com a vós plaurà e no en 
altra manera si no axí com si éreu una mia sor, pàg. 572 

Yo vull que us record, en Rey, que molt gran glòria es haver vensut Manfredi e 
descontit Corradino, mas major es vençre sí mateix. Perquè vós, qui habeu a corregir 
los altres, venceu a vós mateix e refrenau-vos, pàg. 578 

E tant mes lo affligiren quant més les coneixia per veres; perquè après d’un gran 
sospir dix, pàg. 578 

Lo qual avisà que la filla lo volgués per hoyr-lo un poch sonar e cantar. Perquè, 
fahent-lo-y dir, ell, qui molt plasent hom era, encontinent vench a ella, pàg. 580 

On après la donzella li dix que a ell sol, ab licencia del pare, volia dir algunes 
quantes paraules, perquè, quescú partint-sen, ella li dix, pàg. 580 

E, loant molt la donzella, dix que de semblant donzella devia hom haver compassió; 
perquè l pregava que de sa part anas a la donzella e la confortas, pàg. 581 

E més parer ésser loades [de vós] aquelles de (dos) nostres pars que aquelles de 
semblants reys e majors; perquè una loabla obra qui s seguí entre dos amidis ciutedans 
vull posar en una novel·la, pàg. 584 

Mas tua muller serà en la mia cambra, perquè leixa lo pensament e gite-n la 
malancolia e recobra la sanitat, pàg. 587 

Era major a svenir-la e li paria millor la descominalesa, perquè, no restant de 
plànyer e de plorar, pàg. 587 

E de la una en l’altre se podia anar; perquè stant ja Gisipo en la sua cambra e 
apagades ja totes les lums, havent sguard en ço que promès havia, tàcitament e 
amagada sen anà a Tito e li dix que ab la sua dona anas a dornir, pàg. 589 

Devem creure que ab rahó perfeta e sens alguna error dispone(n) egoverne(n) 
nosaltres e les nostres coses. Perquè comptaré la llur oppinió volent leprobar me apar 
sia folla presumpció e bestial, pàg. 590 

Yo estim que sia sobiranament de loar, e les rahons són dues: la una per què ha fet 
ço que lo un amich deu fer a altre, perquè ell ha fet pus sàviament que vosaltres no 
havieu ço que les sanctes leys de la amistat volen, pàg. 590 

Que mon pare sia mort e que a mi en Roma covenga a tornar, perquè, volent-la 
menar, vosaltres publicau ço que yo força haguera encara amagat, pàg. 592 

Per ço que ell, regoneixent-lo, lo fes cridar; perquè, Tito passant ultra, e Gisipo 
parent que per ell fos stat vist e recordant-se de ço que per ell havia fet, pàg. 593 

Deya açò per la sua salut, axí com a reguardanador del servey que per ell havia 
reebut. Perquè, de pietat plorant, dix, pàg. 594 

«Pretor: axí com tu veus, aquest es forester e sens armes fo trobat al costat del mort, 
perquè pots veure que la sua misèria li donà occasió de voler morir, per què solte·l, e a 
mi, qui meresch morir, puneix», pàg. 594 
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«Pretor: axí com tu veus, aquest es forester e sens armes fo trobat al costat del mort, 
per què pols veure que la sua misèria li donà occasió de voler morir, perquè solte·l, e a 
mi, qui meresch morir, puneix», pàg. 594 

Mostrant d’esser-li stat greu lo trevall per ells sostengut com a leyals amichs qui 
entre ls mortals són stats singulars; perquè yo, ab mon sermó, seguiré les sues 
paraules, pàg. 597 

Sabia emperò lo Soldà e los .iij. companyons seus sobiranament parlar lo lati, per 
què entenien e eren entesos molt bè, perquè ls paria que micer Torelló fos lo pus 
plasent e lo mills acustumat hom que encara haguessen vist, pàg. 599 

Torelló paria que aquests fossen los pus magnifichs hòmens del món e de molt més 
que debans no havia siimat, perquè en sí mateix, com de convit e de pus solemna 
companyia no ls podia honrar, per què pensà de voler-los aturar lo matí següent, pàg. 
599 

Torelló paria que aquests fossen los pus magnifichs hòmens del món e de molt més 
que debans no havia siimat, per què en sí mateix, com de convit e de pus solemna 
companyia no ls podia honrar, perquè pensà de voler-los aturar lo matí següent, pàg. 
599 

E assau nos havieu aquesta nit passada feta major festa que nòs no ns mereixem, 
perquè degudament nos podiau assau be leixar anar per nostre camí, pàg. 600 

E micer Torelló, ab molts prechs, impetrà d’ells la gràcia que tot aquell die 
stiguessen ab ell. Perquè après que hagueren dormit, vestint-se una de les sues robes, 
cavalcaren per la terra, pàg. 601 

Mas tu est jova e bella e de gran linatge e la tua virtut es molta e coneguda per 
molts; perquè molts e grans gentils hòmens, si de mi res se sospitava, te demanaran a 
tos frares e a tos parents per muller, pàg. 602 

Per la qual cosa vench a noticia del Soldà, perquè l tragué de presó e l retench per 
son falconer, pàg. 603 

Moltes voltes de fugir havia temptat, la qual cosa no ls era venguda be; perquè 
venguts al Soldà certs genovesos ambaixadors per recobrar certs ciutedans llurs e 
devents-sen partir, pensà de scriure a sa muller, pàg. 603 

E lo casqui sobrevench de la presó no leixà desenganar los enganats, perquè molts 
en Ytalia tornaren ab aquesta novel·la, pàg. 604 

Viu un jorn un lo qual havia vist ab los ambaixadors genovesos muntar la galea qui 
en Gènova anava, perquè, fahent-lo appellar, li demanà quin passatge havien hagut 
quant anaren en Gènova e en quant foren junts, pàg. 604 

E la vostra valor me isquen de la memòria, e sens falla ço que m demanau faré 
volentera llà on lo temps me consenta de poder-hi suplir». Perquè lo Soldà, abrassant e 
besant-lo tendrament, ab moltes lagrimes, pàg. 606 

E, fet açò, de cap primer besà micer Torelló e dix al nigromantich que s spatxas; 
perquè encontinent, en presencia del Soldà e sos barons, rahonant d’ell romangueren, 
pàg. 607 

Ell era llà on al Soldà havia demanat, de que fortment fo content (fo content) e 
sobiranament alegre; perquè, levant-se, se assegué, pàg. 607 
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May no fo per lo encontra d’un semblant cavaller, pregant-ne ella, lot hom stech 
quedament; perquè micer Torelló, del die de la sua partida fins en aquella hora, tot ço 
qui avengut li era li recità, pàg. 609 

Les quals molts se sforcen de fer e be que hagen de que axí mal ho saben fer que més 
que no valrien los ho fan comprar. Perquè si tal ne semblant guardó no n’han, no sen 
deuen meravellar, pàg. 609 

Serà digne d’acostar-se a tu; e de tal linatge que tots porem star ab bona sperança 
d’ella; delliure-ns, donchs, d’aquesta trista ancià. Perquè si Déu disponia en altra 
manera de tu, no ten anasses menys de ledesme successor, pàg. 611 

Yo m’alegrava que visqués en libertat, la qual fort tart es en matrimoni. Perquè yo m 
sotsmet de bon grat a la voluntat de vosaltres, pàg. 611 

Serà la pus trista e dolorosa que yo pusca fer, però no u volria fer que tu no u 
sabesses, perquè vull que y consentes e que y hages aquella paciència la qual me 
prometist en lo comensament, pàg. 614 

Tu est nostre senyor e yo e aquesta tua filla som teus, perquè fes de les tues coses axí 
com te plaurà, car res no pota tu plaure qui a mi sia desplasent, pàg. 614 

Yo en aquests fïlls no y he als sinó lo treball : tu est senyor de mi e d’ells, perquè fes 
a ta guisa de ço del teu e no y demanes mon consentiment, pàg. 616 

Despullí les mies voluntats e desigs e vestim los teus. Perquè en qualsevulla manera 
que tu vulles alguna cosa, pàg. 616 

Lo Papa consent que yo haja altra muller, la qual ja ve, e sens dupte hic serà fort 
prest. Perquè stà ab fort cor e dona loch en aquella e aporta-ten ab tu lo dot que ych 
aportist, e torna-ten a casa de ton pare, pàg. 617 

Jur per Déu que d’aquesta casa de la qual tu me has feta senyora, tots temps son 
stada serventa dins mon coratge. Perquè d’aquest temps yo he perseverat ab tu ab 
molta honor, pàg. 617 

Sia cosa digna que aquest meu ventre en lo qual los meus fills tu has engendrats e s 
són criats, aparega nuu al teu poble; perquè, si a tu plau e no en altra manera, te 
suplich carament que en preu de la mia virginitat, pàg. 618 

Sia feta honor a cascú del loch e de paraules segons la dignitat, e yo en ma casa no 
he fembres en fer açò. Perquè tu, jatsia no sies ben vestida, qui sabs les mies maneres e 
costums, pendras carrech de reebre e de col·locar los hostes segons que fer-se deu, pàg. 
619 

E tot llur parlar ple de paraules pus enteneiits que aquelles; perquè crech que la mia 
obra no deu ésser de menys auctoritai atorgada, pàg. 626 

Car no scé que mestre algú se tropia de Déu enfora qui tot ço que fa fassa be e 
complidament. Perquè cove que en la multitut de les coses sen tropien de diverses 
qualitats, car no scé algun camp, pàg. 627 

Mesclat entre les millors erbes, o ortigues o calsides o cugula o algunes semblants 
erbes. Perquè quescú deu pensar que per trobar materia de parlar a quescuna de 
vosaltres agradabla he treballat,,627 

Los quals no per passar temps, mas per profitosament obrar en lo temps que u han 
afFanyat, ho retingueu, perquè vosaltres, dones, a les quals tant de temps avança com 
no n despenen en lo amorós pensament, pàg. 627 
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Per què A.N. 

Un mercader apellat Bernat d'Ast lo qual, per ses necessitats e mercaderies, era 
vengut a Bolunya; e acabats los fets per què í era vengut, tornà se·n a caval envers 
Verona; e fon sentit per alguns, pàg. 70  

Sou la pus bela dona que jo conega e aquella que jo més desijava a servir, e aquesta 
sola era la raó perquè jo stava pensant en mi matex, no pas per la pèrdua que feta avia; 
mas ara, pàg. 74  

Altra persona, e per ço a nostre Senyor à plagut donar compliment a la primera raó 
perquè jo m’era mesa en camí per venir ací. L’altra era per visitar los Sants, pàg. 80  

Que jo lanç per la tua venguda, e açò per tant com no sabs la raó perquè jo ho fas, 
axí com aquell qui no·m coneys ne per ventura may anomenar no m’as hoida, pàg. 88  

Que ella volch, sient sobre un lit, li demanà lo dit Comte quina era la occasió perquè 
l’avie fet venir, a les quals paraules ella, qui tots temps avia calat, e darerament, pàg. 
123  

Perquè quant temps li parech micer Ritxardo, lo millor posqué ne sabé, plasentment 
la occasió per què vengut era li descobrí, pregant-lo que allò que li plagués prengués 
per rescat, e que, pàg. 149  

S’esdevenia moltes voltes que la Reyna pus volenterosament cavalcava lo palafrè 
que aquest pensava que nengun altre; e aquesta era la causa per què aquest null temps 
d’ela·s partia com cavalcava, e prou era content que dels seus draps, pàg. 164  

E, veent-lo vanir, ten alegra e tant graciosa se mostrà a ell, qui ell bé asau bé posqué 
conèxer la intenció perquè ella ho havia fet; e ell, qui assau bé avia compresas les 
paraules del frare, de, pàg. 169  

E és ver que lo peccat per què hom diu que jo dech ésser mort jutjat, jo no·l fiu may,  
pàg. 197  

Car vos pensau que aygua clara e no és axí, ans és una aygua destil·lada per fer 
dormir». E açò per què l’avia feta fer li contà. E la dona, oint açò, se avisà que Roger 
havia, pàg. 280  

Cove que sia fet secretament, en manera que lo vostre adversari no·n sia asabentat, 
car ell trobaria manera a la occasió per què jo dich açò e seguir-s’-í é aprés en 
contrari de ço que los arxés, pàg. 300  

Havia ja Ffineo sabuda la occasió per què aquest era condampnat a morir, per la 
fama qui era anada per la terra; per què, pàg. 326  

No dubte punt que tu no·t degues maravellar de la mia presumpció com sentes allò 
perquè principalment só venguda ací; mas si tu haguesses haguts fills per los quals 
poguesses conèxer quanta, pàg. 336  

Que yo t deman es lo teu falcó, del qual lo meu fill es axí fort envejat que si yo no lo 
y aport yo he paor que ell no pijor tant fort en la sua malaltia que ha que no li·n 
seguesca cas per què·l perde. E per ço·t prech, e no per la amor que tu m’aportes, pàg. 
336  

Arcolano, vehent-lo cridà: «O, dona! Ara veig yo què era allò per què nosaltres fom 
tant detenguts a la porta sens obrir-nos mas no·m dó Déu may, pàg. 341  
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Senyors: a mi cove a dir la occasió per què vosaltres sou ací, pàg. 461 

Só vengut malvadament per pendre lo vostre spirit, del qual yo alguna rahó no havia 
perquè u desig mostrar a vos mateix, pàg. 562 

E la rahó perquè yo açò vos deman es per ço que yo entén de vós en presencia dels 
millors ciutadans d’aquesta terra fer un car e molt solemne dò al vostre marit, pàg. 566 

Que entre la tua magnitut e la mia humilitat no ha alguna causa de rahó perquè t 
deguesses tenir per content de mi, pàg. 617 

 
Per què interrogatiu directe 

Cascuna de vosaltres aveu tant sentiment com una dona deu ne pot aver. Donchs 
veent açò, per què no prenem per nosaltres, ço que cascuna de nosaltres donaria de 
consel a qualsebulla son amich?, pàg. 16  

Són quíties e dissolutes. E així tot açò vehem manifestament, què fem nosaltres ací? 
què somiam? per què som nosaltres pigós que·ls romanents del ciutadans? reputam-nos 
nosaltres éser pus forts que totes, pàg. 17  

Fet christià sens falla se tornaria juheu, e per ço ell li dix: «Abram, amich meu, per 
què vols entrar tu en aquest affany, e en axí gran despesa com a tu serà de anar en 
Roma?, pàg. 35  

No menys que el mongo jove era stat, e en sí matex començà a dir: «E per què no 
pren yo del pler que tant é desigat ara com ne puch aver com açò sie cosa de que hom 
no pot aver tots temps que om ne vol?, pàg. 42  

«Axò, dix l’enqueridor és ver, mas per què t’àn mogut aquexes paraules axí a 
compassió de nosaltres?, pàg. 48  

Vista del quals contínuament punyen lo cor dels remirant. E mirant axí ella li dix: 
«Bernat, per què stats axí pensiu, e sou vós ome que per un caval ne per les vestedures 
que us àn levades vos degats axí esmayar?, pàg. 73  

E vaent-lo moltes voltes per casa sua passar sagons havia acostumat, dix en sí 
matexa: «E què fas jo pegua? Per què pert la mia joventut, ara com veitg lo temps 
dispost de aconsolar-me ab aquest qui tant me à amada?, pàg. 182  

E, ultra açò, quan trobaré yo un aytal enamorat com es en Sima, ne qui tant me hàm, 
e yo són sola e no é por de nenguna persona? E, donchs, e per què no prench aquest 
bon temps que yo pusch, car no hauré tots temps espay axí com he ara de present per 
dar compliment a mon desitg?, pàg. 182  

E si no fos perquè tu m’às fet, e no sé per què tenir aquests trachtes, jo·l me aguera, 
lunyat per manera que ell may no fóra estat, pàg. 185  

Est tu tornat mut ara com me hous per la fe de Déu? Jo no·m sé per què m’estich 
com encontinent no·t trach los huyls. E creyas tu fer açò tant solament, pàg. 187  

Axí parentes com no parentes, exceptat madona Armiliana, a la qual Aldobrandino, 
veent-ho dix: «E per què no fas tu festa a Tadaldo, axí com les altres dones?», pàg. 199  

Al qual Fferendo, cridant, dix: «Per què fas tu açò?” Dix lavors lo monjo: «Per ço 
com axí m’ó à manat Nostre, pàg. 205  

Començà a dir: «O Gerònim, e per què no te·n vas?», pàg. 271  
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E Crivello deya a la fadrina: «Per què no vas tu a dormir?, pàg. 313  

E la fadrina deya a Crivello: «Mas tu per què no vas per acompanyar lo senyor, pus 
tu às sopat?», pàg. 314  

E si m faré a ella tant com poré ab virtut de mos braços si tu no·m dius qui ést ne per 
què u fas». Al qual respòs: «Jo fuy d’una matexa terra que tu, e eres tu, pàg. 330  

Al qual Pere dix: «Lcva sus e no duptes que yo·t faça algun mal, mas digues-me com 
ést ací e per què?, pàg. 343  

Ara tu, malvada, qui axí maldeyes la muller de Arcolano e deyes que cremar-la 
devien e que era gran vergonya de totes vosaltres; e per què no·n deyes tu de tu 
mateixa?, pàg. 343  

E per què no us ne anau en qualqua una, e seria pus honest a vosaltres que fer-ho 
devant mi?, pàg. 427 

Hoc, millor que los altres hòmens; mas perquè no u fariem?, pàg. 443 

Vós me donau de ço que yo he ja assau, mas si vós me voleu tant de be com dieu, per 
què no m feu vós .i. servey que yo he gran mester, e yo faré tot ço que vós volreu?, pàg. 
443 

E nosaltres, què farem, perquè no ns en anam?, pàg. 448 
«O, es perquè m feu axí desesperar e flastomar Déu e tots sos sancts d’açò qui es 

ver? Yo us dich que anit lo m’han furtat», pàg. 460 

Per què no l cridats vós ara que us vinga ajudar?, pàg. 472  

E perquè tindria per venge de vós que més que alguna altra haveu fet de tot vostre 
poder de fer morir un valent hom?, pàg. 473 

Mas si vós haveu axí gran voluntat de devallar, perquè no us lençau devall?, pàg. 
473 

Començà a duptar e dix: «Oy-mè, e per què u dius?, pàg. 519 

E cridant Adriano dix: «Es encare jorn o per què m crides?, pàg. 535 

E perço me ha fetes comprar aquestes dues, perquè lo convit sia pus copiós; e no y 
vindràs tu?, pàg. 539 

Per què m’ho demanes tu?, pàg. 539 
E per què ha fet aço mossenyer?, pàg. 540 
Per què no assages tu de menar-lo pla e ginyant-lo?, pàg. 543 

E ara què vol dir açò perquè tu no sopes si sopar vols?, pàg. 544 

E alegrament li demanà per què ell havia dites semblants paraules e per què havia 
acomparada la mula a ell, pàg. 553 

E alegrament li demanà per què ell havia dites semblants paraules e per què havia 
acomparada la mula a ell, pàg. 553 

E per què no toch yo un poch aquests pits que tant he desitjats veure e tocar, pus 
may veure ne tocar no ls dech?, pàg. 565 

E si ella pretén ésser enganada, no ho fas yo ne n só de rependre, mas ella per què 
nom demanava si era yo Gisipo o Tito?, pàg. 592 
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Per què interrogatiu indirecte  

Li dix: «Jo no·m sé per què m’estich com no vaig aquí per dar-te tantes de 
bastonades fins que no·n puxes pus portar, pàg. 92  

Trobat avia fora lo pou; de què aquests, qui avisats eren, li comtaren, rient, com ne 
per què eren fugits, dient-li qui eren stats aquels que venguts eren ne·l n’avien tret, pàg. 
94  

Mas el menor no curà mudar lo nom. E ab sobirana diligència donà antenent a 
Mamfrè perquè li avia lo nom mudat ne quin perill li coria si per ventura fos conagut;  
pàg. 99  

Amb moltes làgremes e ab moltes paraules tota la istòria de la guerra ne com ne per 
què era venguda los comtà, mostran-los com lo Duch, en despit seu, volia tenir aquesta 
dona, pàg. 115  

Que sobre tot guardasen de may no manifestar d’on ni de qui són fills, e que asò 
guardasen tant com la llur pròpia vida. E tot asò per què ne per què no, los donà 
antenent als mils que pòch. Era ladonchs, lo ffill mascle, pàg. 127  

Que sobre tot guardasen de may no manifestar d’on ni de qui són fills, e que asò 
guardasen tant com la llur pròpia vida. E tot asò per què ne per què no, los donà 
antenent als mils que pòch. Era ladonchs, lo ffill mascle, pàg. 127  

E totes aquestes coses en presència del Soldà dites e d’ells totes enteses, no sabent 
ells encara per què Asegurano avia tot açò hordonat e demanat, volch escoltar què 
diria, al qual dix: «Senyor meu, pàg. 144  

E aquels qui aquelles paraules avien hoïdes estagueren maravellats longament, e 
entre ells examinaren què havia lo Rey ne per què havia volgut dir ço que dit avia; mas 
no n’í hach nengú sinó aquell a, pàg. 166  

La dona, que molt bé entès tot ço e quant lo marit hach dit, encontinent pensà per 
què lo monje ó avia hordenat, e dix al marit que d’asò e de tot quant bé faès per la sua 
anima, era bé contenta, pàg. 176  

Crech que laugerament no posquera ésser conagut perquè, acostant-se verç hun 
sabater qui vahí de la dona era, demanà per què aquells anaven vestits de negre. Al 
qual lo sabater respòs: «Aquells gentils hòmens que vós vets, pàg. 190  

Sos parents e amichs li havien volguts donar havia refusats, no dient la occasió per 
què ne per què no. E esdevench-se ladonchs que, cremant ella de la tendra amor de 
Bertran més que may no havia fet, vench nova que lo Rey de Ffrança, de una malautia 
que havia haguda en los pits, era stat mal guarit, pàg. 209  

Sos parents e amichs li havien volguts donar havia refusats, no dient la occasió per 
què ne per què no, pàg. 209  

Dix lo Rey en sí matex: «Per ventura aquesta m’és estada tramesa per Déu; donchs, 
per què no provaré jo ço que ella sab fer, pus diu que sens affany e en poch, pàg. 209  

La qual cosa faent deya moltes voltes: «Rústico, jo no·m sé lo diable per què fuig del 
infern, car si él hi entràs axí volentera com l’infern lo rep, ell, pàg. 218  

Lavors hoint que lo y refermave, dix: «Jo no·m sé vós què us dieu ne per què 
aquestes sien males coses; quant és a mi no·m sembla que encara n’alta vista, pàg. 227  
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E aquels qui contra la mia etat van parlant, mostren mal que coneguen, per què lo 
porro ha lo cab blanch e la coa verda. Als quals, dexant lo motegar dels huns e dels 
altres, responch que jo may reputaré haver vergonya fins en l'estrem de la mia vida, 
pàg. 228  

En scriurc aquestes istories, posat que sien coses molt simples sí són elles vengudes 
moltes voltes a ffer les en semblança de les dones. Per què calen-se de aquestes coses, 
ne del munt de Pernasso, ne de les esciències no m’es greu tant com molts se pensen, 
pàg. 229  

Lo nom del qual era era Guiscart, home de ximpla condició, mas per virtuts e per 
costums era molt noble, e per què li plagué que nengú altre, fortment se encès de la sua 
amor, pàg. 232  

Me pres per la capa e, lansant-me als seus peus, tantes me donà, que tot lo cors me 
rompé. Al qual jo aprés demané per què açò havia fet, e ell, asegurant-se me dix: «Per 
ço com tu has huy presumit, pàg. 241  

Se n’entrà, pregant bon home qui dins era que per amor de Déu li campàs la vida, 
dient-li per què aquella hora era aquí. E lo bon home, mogut de pietat, avent anar per 
fer sos, pàg. 244  

La qual mort, sentint Vaqueto e Falco e les lurs dones, sens que no sabien per què 
fos mort, ensemps ab la Nineta amarguosament lo plangueren e honorablement en 
aquell feren deguda sopoltura, pàg. 249  

E Ffalco e Vaqueto, sentint éls e les lus dones per què Nineta era stada presa, 
fortment los desplagué e ab tot estudi entengueren en campar la dita, pàg. 249  

Fou rebut graciosament, donant-li menjar e a beure; als quals, com hac menjat, 
contrà la sua desaventura ne com ne per què aquí era aribat, demanant-los si en 
aquella part havia vila ne castell on ell posqués, pàg. 306  

E allò que per fan los jóvens han fet aquests, e si en aquesta fi hon han fet, donchs, 
senyor, per què·ls vols fer morir, per ço que ab gran pler los degueres honrar e acullir 
en, pàg. 321  

Al qual fo donada per muller una molt bella dona apellada madona Guita, e, sens 
saber per què, prestament que fo ab ella tornà fortament gelós, pàg. 397 

E en aquesta manera la dona enamorada continuant, se sdevench que lo dolorós de 
marit, sospitant-se per què la dona lo convidava axí contínuament a beure, no volia 
beure, pàg. 398 

Be que tu no sies savi ne fust despuys que l mal spirit de la gelosia te entrà en lo cors 
sens saber per què; e tant com tu est pus bestial tant més es la mia gelosia menor, pàg. 
406 

Mas prech-te que m digues per què m’ho demanes, pàg. 414 
E la dona pres los diners e no s’avisà perquè Gulfardo ho havia dit axí, pàg. 439 

Yo no m scé tu què t demanes ne per què m’ho dius, car si tu vols un parell de 
sabates o una bella sentura de stam, pàg. 443 

la he tant batuda com força me ha bastat per menar les mans, e no m scé per què m 
stich com yo li tall les venes, si maleyta sia la hora que yo primer la viu, pàg. 450 
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Mas, tornant-li a memòria qui ella era e quina era stada la injuria que havia 
reebuda, e perquè e de qui, en lo desdeny se assegurà, pàg. 470 

«O cor del meu cors! e què haveu vos hagut axí soptosament e que es la ocasió de 
aquesta dolor? Digau-m’o, anima mia, e no vullats que yo muyre axí sens que no sapia 
per què», pàg. 499 

Oymé, dix la dona, donchs has tu passat destret de diners, e per què no men 
requerís, pàg. 500 

E Blanchaflor, abrassant e besant-lo, li començà a demanar per què ell havia 
aqucsia melancolia, pàg. 502 

No y hach algú qui ah més sol·licitut que a ell no s pertanyia no notas les paraules 
de aquella, volent devinar per què ell ho havia dit, attenent que ell ho havia tant tengut 
amaga, pàg. 505 

Yo no scé per què u estich, perquè no t’auciu, ladre, desleyal, qui fuigs ab ço del 
meu, pàg. 524 

Yo no scé per què u estich, perquè no t’auciu, ladre, desleyal, qui fuigs ab ço del 
meu, pàg. 524 

Frare, aquesta dona m’à promès més de mil voltes de fer ço que tu volras, e puys no 
n fa res ,perquè ella t mena pel cabestre, pàg. 529 

E, interrogat per la dona per què, ordenadament li comptà lo seu sompni, pàg. 537 
No hach spay de dir-li un mot ni demanar-li per què feya açò, pàg. 540 

Li demanà per què anava, pàg. 542 

E après ell per semblant a ell demanà d’on era e per què anava, pàg. 542 

O, dix compare Pere, que yo no y volia coha, no. Perquè no deyeu vos a mi que yo la 
faés car be la haguera sabuda yo fer, pàg. 547 

Ay, en bèstia, e per què haveu vós guastats los fets vostres e meus, pàg. 547 
Lo certificà on ell anava e per què. E Guino, oyt açò, sen partí, e pensà de voler-lo 

guarir sens bany, pàg. 557 
E après de la ajuda e del consell lo requerí, e après qui ell era e per què y era 

vengut li descobrí, pàg. 561 

E, sens mudar-se en altra manera, sentí fugir los monjos, e, avisant-se perquè 
fugien, comensà per nom a cridar lo abat e a pregar-lo que no duptas en res, car ell era 
Torelló, son nebot, pàg. 607 

 

Perquè causal 
Dels hòmens e de les dones qui·s morien, que ara se curarien de cabres o d’ovelles 

per què asau manifestament apar, que aquell qui al natural cors de les coses no avia 
poscut mostrar, ab poch e tart dan als savis devia ab paciència pasar la granesa del 
mal, pàg. 14  

E la calor molt gran, e altre sò sinó de cigales sobre los arbres no hoïm; per què 
l’anar al present en alguna part seria folia, car ací fa molt bel e fresch, pàg. 22  
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Deyen Sipeleto, mas Xipellet lo nomenaven e per Xipellet era conagut per tota la 
terra. E per què ell era notari ho reputava a gran vergoya, e per so com los seus 
instruments, posat, pàg. 25  

E com molt é pensat no trop pus covinent home per ells que tu ést, per què attenent 
que tu al present no ffas altra cosa é pensat que·t dó alguna cosa covinent per a tu e que 
t faça aver la fovor de la justícia e de la cort del Rey, pàg. 26  

Sens que no à poscuda fer alcuna cosa que desplaure·ns degua tant per què axí 
subiranament de casa nostra malalt lo degam gitar defora, nos blasmaran? E d’altra 
part, pàg. 26  

Qui l volgués ne·l volgués ne·l pogués absoldre; e si no és absolt, aytambé serà gitat 
de sementiri. Per què si qualsevol cars de aquests nos esdevé, lo poble de aquesta terra, 
lo qual per la nostra fama que a ells par malvada tots jorns nos ffastomaran, pàg. 27  

Que axí diligentnieni de totes coses me demaneu com si may no m fos cotesat, e no 
stigau gens, per què jo son malalt, car jo am més agreugar la mia carn que, si faent a 
sa guisa, jo feya cosa que posqués eser turbació a la mia anima, pàg. 28 

Al qual micer Sipelleto dix: «Pare meu, jo no voldria que vós vos pensàseu per què 
jo són en casa de aquests husurés, que la mia vida fos tall com és llur, pàg. 28  

Hon lo fonament e sosteniment nostro deurie éser, anar a perdició e a confusió. E no 
perquè ells ó percacen o u meresquen veig la vostra religió augmentar e mantenir, e la 
veig, pàg. 36  

E par que lo sant sperit m’age abrigat axí de vera e de santa fe perquè més que per 
nengun altre fonament de bé affer que aga vist me són inclinat, si, pàg. 36  

Gran pes de la dichnitat e a la vergonya més que a la devoció, e més perquè lo seu 
poder no bastave a ffer so que la sua voluntat era inclinada tant com, pàg. 43  

E posat que·l dia pas d’aquí a la nit durarà perquè qui no pren temps avançat no·m 
par que bé·s puscha proveir en l’esdevenidor, pàg. 59  

Que més me plaurà. E per ço que algú no crega que jo aquesta gràcia vulla perquè 
no aga novel·les que pusca dir tots temps, són content de éser lo darrer qui deurà, pàg. 
60  

Ell per un ome molt burler, e festegant se avisà que açò ell no demanava, sinó 
perquè si la bargada fos hujada del raonar, que alegrament a la dareria digués alguna 
novel·la de, pàg. 60  

Sinó que vergova men remort, de besar e de abraçar-vos e de ffet ho aguera fet força 
més de cent voltes anit si no fos perquè hé por de fer-vos greuge», pàg. 74  

E viu après la sua cara tresfigurada axí com aquell qui que avia stat en tal paor, per 
lo perill en què·s veye, e per semblant perquè sens menjar e sens beure avia stat, pàg. 
84  

Mas axí com aquell qui en poch temps per la fortuna era stat per dues voltes 
flagellat, duptà de la terça, e duptà e pensà en les damunt dites coses éser cautelós, per 
què les posqués dur segurament a casa sua; perquè en la millor manera que pòch dix a, 
pàg. 85  

La sua roba; e, aquella trobada, trobà los dinés, que ell may no lexava de aportar 
perquè no·ls volia fiar a nengú; e, aquells trobats, prestament se·n tornà a la sua, pàg. 
91  
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Li digueren: «Vine ab nosaltres, car gran compassió nos à presa de tu; perquè si tu 
vols venir ab nosaltres e vols éser a ffer una cosa, la qual nosaltres avem a ffer, pàg. 93  

Anel, se·n tornà a Perusa, lo qual anell se·n portà en loch dels cavals perquè era 
anat, e aquell vené per avant, de què ach gran suma de moneda, pàg. 95  

E si axí ho agueses fet no fores vengut en so que és vengut, perquè agueres merescut 
que, si la mia pietat no fos stada, t’agués fet matar. Mas pus, pàg. 101  

Senblant sabs qui és son pare e sa mare, e del present stat no dich res perquè jo són 
dispost que pus ella desonestament és stada amiga tua, que ara honestament sia ta, pàg. 
102  

Pròpia mare, e per semblant aveu ffet e féu enverç mi hobres de ffill natural, no 
perquè ella ne yo vos ó agam merescut, mas per vostra benichnitat e bonesa; e per ço, 
pàg. 104  

Non staria pus ab enutx, car gran era lo desplaer que ell passava de son anutg, per 
què avia per acordat de menar-la-se·n là hon alla u volgués, pàg. 116  

Quals l’àn menada, solament una part hi resta a dir, la qual jo stim que, perquè no 
està bé a ella de dir, l’à lexada, e és aquesta: que certament vos puch dir que m'àn 
comtat los gentils, pàg. 122  

Deuen induir, axí com és a la mia joventut e la longa distància de mon marit; perquè 
us cové leveu en servei e en ajuda mia, e en deffensió de la mia voluntària, pàg. 123  

Gran aparellament e aresament que lo Compthe feya cascun jorn, lo qual cregueren 
que u feye perquè fos enamorat de la Dalfina. E tot asò entès, ab gran furor se n’anaren 
a, pàg. 126  

E fon axí que la gentil dona ab la qual Johaneta stava avia hun ffill de son marit, lo 
qual ella e son pare amaven, no tant solament perquè era llur fill, mas per què per 
virtuts e per mèrits valie més que negun altre, , pàg. 128 

E fon axí que la gentil dona ab la qual Johaneta stava avia hun ffill de son marit, lo 
qual ella e son pare amaven, no tant solament per què era llur fill, mas perquè per 
virtuts e per mèrits valie més que negun altre, , pàg. 128 

Creure aquest batiment devie durar. E tantost com Johaneta hisqué de la cambra, lo 
batiment sesà; per què lo metje conech ja part de la malaltia del jove. E, estant axí, 
aprés poch, lo jove feu demanar la dita Johaneta, pàg. 129  

Vostre fill affechtuosament ame Johaneta, la qual, segons que jo conech, no n’à 
sentiment negú, perquè en asò vosaltres vos sabeu què us aveu a ffer si la sua vida vos 
és, pàg. 129  

Ta muller és fembra e és de cara e d’os axí com són les altres. Perquè si axí és, totes 
àn un matex desitx, e aquella matexa força que àn les altres, pàg. 135  

E, axí com aquell qui may no n’avia aguda, creya que ab aquelles obres de solaços 
que ell feya al estudi la pasaria; e perquè era molt rich serchà de aver bella, jove e 
gentil dona per muller; de la qual, pàg. 147  

Ultra axò devem aver esguart en aquell qui en divendres per nosaltres sofferí mort e 
passió; perquè és dichne de reverència e perquè aquesta cosa és molt honesta entench 
que a honor de, pàg. 151  
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Aquell qui en divendres per nosaltres sofferí mort e passió; perquè és dichne de 
reverència e perquè aquesta cosa és molt honesta entench que a honor de Déu devem 
entendre abans en horació, pàg. 151  

E d’equí avant, per honor del sobrevinent dichmenge, deu cascú reposar, perquè no 
podem axí a ple en aquell dia seguir l’ordre per nosaltres pres de viure, pàg. 151  

E per ço com nosaltres alguns dies aurem reposat, si volrem tornar perquè enuig 
no·ns sobre, entén que seria necessari de mudar-se e d’aquí avant anar, pàg. 151  

E, pensant que ell sabia ben fer totes aquelles coses que Nuto li avia dites que avia a 
ffer e no posà dupte nengú que no fos rebut si donchs no lo y tolia, perquè ell era masa 
jove e parençós. E per ço, esmaginades moltes coses en sí matex, dix, pàg. 159  

E ordonaren ab Masseto perquè la gent qui entorn del monastir estaven creguesen 
que per les llurs oracions e per devoció, pàg. 162  

Se n’anà en una longa sala qui en lo palau era sobre los estables dels cavals, en la 
qual casi tota la sua companya jeya en diversos lits dormint; e encerquà qui fóra aquell 
qui alò avia fet perquè la dona deya, e pensà que encara no li fóra lo pols asegurat ne 
lo batiment, pàg. 165  

Car vós sola haveu poder de fer-me alegre o lo pus dolent home que visque. E per 
què crech que serà tanta la vostra mercè que no soffereu que yo per tanta e per tal 
amor reba la mort per guardó de tal servey, pàg. 180  

E si no fos perquè tu m’às fet, e no sé per què tenir aquests trachtes, jo·l me aguera, 
lunyat per manera que ell may no fóra estat pàg. 185  

E jo, entès açò, me par que aquest proceex masa avant, e no és pus de sofferir 
perquè us ho vull dir. E per ço que vós conegau quin mèrit merex la vostra entrega, 
pàg. 185  

E no són estada yo ben pega e dolenta perquè són venguda ací, sinó que m’agués fet 
venir ací Ritxardo, qui m’à amada més, pàg. 187  

Crech que laugerament no posquera ésser conagut perquè, acostant-se verç hun 
sabater qui vahí de la dona era, demanà per què aquells anaven vestits de negre, pàg. 
190  

Crech que laugerament no posquera ésser conagut perquè, acostant-se verç hun 
sabater qui vahí de la dona era, demanà per què aquells anaven, pàg. 190  

E per tals coses se induexen a fer-se frares, perquè no pasen treball de res, manen a 
cascú de trametre·ls pa he vi e que fasen pietança per l’ànima de llurs passats, pàg. 193  

E si axí ho volen fer perquè no seguexen lo sant evangeli que Jhesu Christ començà 
a ffer e a seguir, pàg. 194  

E après, com a resussitat e no com a viu, ell matex e molts d’altres creyen que de la 
sopoltura era exit, perquè axí com a sant deguera ésser adorat, e axí com a colpable ne 
deguera ésser condemnat, pàg. 201 

Per ço que jo hé poscut entendre e comprendre, vós no haveu ben de què maridar-la 
per què l’aveu a tenir en vostra casa, pàg. 213  

Mas tot quant feya era tant tart, que era axí com gra de mill en bocha d’ase perquè 
la donzella, qui no podia servir a Déu tant com volguera, murmurava cascun dia, pàg. 
219  
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«Nenguna cosa que de tu isqu[e] no pot ésser sinó bona e bella e plasent, perquè tall 
com te recorda tal la digues». E Laureta, lavors, assau laugerament, e ab manera 
piadosa, pàg. 221  

E d’altra part la injúria que t’é feta te requer que t’encrueltesques contra mi, perquè 
ço que en ta joventut no às fet, fes-ho ara en ta vellesa, ço és, pàg. 236  

Ans de aquells qui en major estima era tengut en Vanècia, dels quals subiranament 
me plau recomtar perquè les ànimes nostres, plenes de compassió per la amor de 
Guismunda que havets entesa en la, pàg. 240  

Manant-li que Garbino, de part sua, li saludàs manifestan li com ella dins pochs dies 
devie anar en Granada; perquè li plagués que si tant la amava com moltes voltes li avia 
fet maniffestar, que prestament, pàg. 254  

Encara no era guastat ne coromput; per la qual cosa manifestament conagueren que 
era estada vera la sua visió, per què fou pus dolorosa que nenguna altra fembra qui 
may fos, pàg. 258  

E aquell enbolcat en una bella tovallola s·n portà, e lo restant del cors, a la millor 
manera que posqué, cobrí de terra, perquè per nengú no posqués ésser conagut. E junta 
en casa, se n’entrà en una cambra, pàg. 258  

Jo son cert que la sua ànima no y és anada, car en sa vida ha ben viscut; perquè jo 
hé per molt millor de confortar-se e de pensar que ab horacions e ab, pàg. 262  

E no us deman perdó perquè·m perdoneu la vida, mas per ço com envert Déu ne són 
tenguda, e perquè muyra, com a vostra filla e no com a vostra enemiga». pàg. 264  

E no us deman perdó perquè·m perdoneu la vida, mas per ço com envert Déu ne són 
tenguda, e perquè muyra com a vostra filla e no com a vostra enemiga», pàg. 264  

Axí com si aquella sola que Simona filava degués complir la sua tela. Perquè la hú 
solicitant e l’altre desijant ésser solícita, se esdevench que la hú cremava, pàg. 268  

En moltes guises se n’à seguit gran dan, tal e gran dan, tal e tant que Roger ne 
perdrà la persona si vos no m’ajudau per què jo tant com pusch vos soplich me 
perdoneu e·m doneu licència que jo vaga ajudar, pàg. 282  

E afermant que per nenguna altra cosa aquella tempestuosa fortuna no era 
esdevenguda, sinó perquè los deus no volien que aquell qui contra lur pler volien haver 
esposa, se posqués de, pàg. 292  

En aquella hora pervengueren a raonament entre ells de qui aquella donzella devia 
ésser, e breument cascú d’éls la volia; e perquè entre ells no·s trobava concordia, 
tement que entre ells no·s saguís major escàndol, vengueren, pàg. 318  

Al qual ell comptà tot lo fet com era stat, perquè ell, no menys alegre de haver-ho 
trobat que la dona trista de ésser descuberta, lo, pàg. 343  

E la millor es que sobiranament es de riure, car ell en tot loch on va vol pendre 
muller; e perquè ha la barba gran e negra e ben untada li par que sia axí bell, pàg. 373 

E per servar les vides han atorgada a cascú amplia licencia, perquè si la vostra 
honestat es un poch scelerada en lo parlar, no u es, pàg. 377 

Aquella hora lo jove fos entrat on lo ves exir de casa; e perquè aquella cncontrada 
era molt solitària, après quel marit ne fo èxit, lo jove entrà en casa sua amagat, pàg. 
390 
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E no n’hi ha alguna qui no n’haja qui un, qui dos, e gaudeixen e mostren a llurs 
marits la luna, e fan-los creure que es lo sol; e yo, mesquina, perquè só bona e perquè 
no entén en semblants coses o mala ventura, pàg. 390 

E no n’hi ha alguna qui no n’haja qui un, qui dos, e gaudeixen e mostren a llurs 
marits la luna, e fan-los creure que es lo sol; e yo, mesquina, perquè só bona e perquè 
no entén en semblants coses o mala ventura, pàg. 390 

E com me proseguexs, e perquè yo no prench de aquets aymants axí com fan les 
altres 

Per ço com ella contínuament se estudiava e fer-li tots sos plaers, e perquè ell la 
amava, axis pensava que tothom la degués amar, pàg. 402 

No hach pas vergonya de requerir-me d’amors e pregarme que yo consentís a sos 
plaers; perquè en açò no ni caleguen mostrar gayre proves, pàg. 414 

Oy-me, marit, e què es açò que yo oig e per què fas tu tenir[me] per mala fembra ab 
tan gran vergonya tua, pàg. 419 

Mas ara, com veig que altri ho sent, no es pus de celar. Sapiau que açò no ve per 
aire sinó perquè la bocha vos put fort ferament, no m scé quina es l’occasió, pàg. 426 

No fareu a fe de Déu, car ella ne es stada enganada; perquè si vós no les haveu, 
anau per elles e portau-les, pàg. 443 

Pregant-la que li prestas un morter de pedra, car ab ell se dinaven alguns parents 
seus, perquè li covenia fer de la salça, pàg. 444 

Mas ell pus sabia que les fembres feyen perdre les virtuts a les coses perquè no li 
havia dit que s guardas de apareixer-li devant aquell jorn, pàg. 450 

Déu tolt aquell jorn, perço com la ventura no devia ésser sua e perquè ell havia 
enteniment de enganar sos companyons, pàg. 450 

Mas amor e vergonya lo li feren plorar mès de xlixº; e açò perquè may après un gran 
temps no podia anar per la vila que no fos dels infants mostrat, pàg. 454 

E oynt dir a Colandrino que l’havia mort perquè servís a la companya de casa sua, 
li digueren, pàg. 459 

«No, que ella nou creuria, e gitar-m’i à de casa; perquè t dich que nou faria may», 
pàg. 459 

E ab presta ajuda en pocli de temps lo reté guarit; e si no fos perquè ell era jove e 
ajudava-li la calor natural, ell haguera hagut prou que fer de tornar en son stament 
primer, pàg. 468 

E perço me apar que Aspinolosio le s haja guanyada; e perquè yo us entén a dir de 
un qui les anà sercant, pàg. 484 

Ara be conech, dix Bruno, si ell sen fiava, be men puch yo fiar, perquè la manera 
que vós haveu a tenir si es aquesta, pàg. 489 

Verament, mestre, vós sabeu molt més que yo no haguera may pensat, perquè yo, 
parlant ab vós, axí com se deu fer ab sàvies persones, pàg. 491 

E no es stat per altre rahó lo deflalliment perquè yo no he retuts los diners, pàg. 502 

E ab açò se excusaven perquè lo seu comandament no havien complit e li 
demanaven la sua gràcia e la sua amor, pàg. 514 
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E lavors moltes de les monges levaren los ulls al cap de la abadessa e veren ço que 
era, e ella per semblant posant-s’i la mà, se avisà d’açò perquè Isabel ho deya, pàg. 
517 

Preneu-les, e si totes hi han mester, totes les despeneu, perquè jo no haja a parir, 
car yo no m scé com m’o faça, car yo oig fer a les fembres tant gran ramor com 
pareixen, pàg. 520 

Al qual Angeleri respòs que ell no l menaria per res, no perquè ell no l veés 
sufficient a tot servey, mas per què era jugador, pàg. 523 

Al qual Angeleri respòs que ell no l menaria per res, no per què ell no l veés 
sufficient a tot servey, mas perquè era jugador, pàg. 523 

Assau leugerament se coneixerà perquè tota la universal multitud de les fembres e de 
la natura e dels costums, pàg. 540 

Micer Roger, si no he donat a vós axí com he a molts los quals en sguard vostre no 
són res, no he stat perquè no haja voluntat de donar-vos-ne per què no us haja conegut 
per hom qui merexeu grans dons, pàg. 543 

Micer Roger, si no he donat a vós axí com he a molts los quals en sguard vostre no 
són res, no he stat per què no haja voluntat de donar-vos-ne perquè no us haja conegut 
per hom qui merexeu grans dons, pàg. 543 

Senyor, no placia a Déu que yo diga açò que dich per què desig haver donatius de 
vostm senyoria ne perquè cobeeig haver niés que no he ne per ésser pus rich, pàg. 553 

Senyor, no placia a Déu que yo diga açò que dich perquè desig haver donatius de 
vostm senyoria ne per què cobeeig haver niés que no he ne per ésser pus rich, pàg. 553 

E perquè en mal punt de ses amors ab la dona era quaix desesperat, per potestat se 
n’anà a Modena, pàg. 564 

E tols los bolunyesos han per cert que vós siau morta perquè alguna persona no es 
qui sper vostra resurrecció, pàg. 566 

E l’he fet anomenar Gentil; e prech-te que gens perquè ella ha stat en casa mia tres 
mesos ella no t sia menys cara, pàg. 568 

Vòs força estimau que sufficient excusa sia de dir que u haveu fet perquè era Gibilly 
e vós Guelfo, pàg. 577 

Car yo no la am perquè ella sia de Gisipo, mas per què ella ho mereix, pàg. 586 

Car yo no la am per què ella sia de Gisipo, mas perquè ella ho mereix, pàg. 586 
Mas per ço com es la veritat que ne de la una ne de l’altre no m’entén a departir, 

perquè la present matèria ho requer yo pur ho faré, pàg. 590 
Yo estim que sia sobiranament de loar, e les rahons són dues: la una perquè ha fet 

ço que lo un amich deu fer a altre, per què ell ha fet pus sàviament que vosaltres no 
havieu ço que les sanctes leys de la amistat volen, pàg. 590 

«E doncs, dix lo Soldà, placie-us que, perquè som strangers, nos vullau mostrar on 
nos porem a nit albergar», pàg. 598 

Sabia emperò lo Soldà e los .iij. companyons seus sobiranament parlar lo lati, 
perquè entenien e eren entesos molt bè, per què ls paria que micer Torelló fos lo pus 
plasent e lo mills acustumat hom que encara haguessen vist, pàg. 599 
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E contra son voler, se es remaridada, e vuy de matí deu anar al nou marit a les 
noces, perquè en ço que a fer hages prestament te aparella, pàg. 608 

Ab devota confiança parlem ab tu, e que ara les voluntats que tots tenim secretes en 
los nostres coratges la mia veu notifich a les tues orelles. No perquè yo haja algun 
interès ser singular en açò, pàg. 611 

 
Perquè final 

E per tots los vaïns una matexa manera era servada, no per caritat, mas perquè la 
corupció dels morts no·ls offanés, ell mateys, ab ajuda de alguns, là hon los, pàg. 13  

Nostra vida ligada ab pus forts cadenes en lo cors que no àn les altres gents, per què 
no·ns dagam curar de naguna cosa qui age força de deffendre·ns Certs, nosaltres som, 
pàg. 17  

Calant cascuns, los dix: «Per ço que jo dón primerament eximpli a cascú de 
vosaltres, per què de bé en millor proceïsca la nostra companyia, ab bon horde e ab 
pler, e que, pàg. 21  

Algun termini allò de què devem novel·lar, e per ço d’abans vos ó vull dir, perquè 
cascú age spay de poder pensar en alguna bela novel·la, la quall compta sobra la 
proposició, pàg. 60  

Fet que axí davant tu m’àn tallada la bossa ab ben cent fflorins d’or per que·t plàcie 
penre lo mal fachtor, a ffi que yo puscha cobrar lo meu, pàg. 68  

Escapen d’un gran perill: lo pater_noster de sent Julià à dit aquest ome huy. E 
perquè cascú l’age millor en devoció, vos comtaré com se seguí. Era una volta en lo, 
pàg. 70  

De robar-lo en lo primer loch hon los paregués que segurament ó poguesen fer; e 
perquè ell mils se aseguràs, ab paraules onestes e de benevolença, amigablement 
anaven parlant, de la qual, pàg. 70  

Dit tresor, suplicant en aquella que li plàcie maridar-me sens perdició de ma 
persona. E per què vostra Santedat, Pare Sant, sàpie millor la veritat e millor me 
puscha dar ço a què, pàg. 79  

L’altra era per visitar los Sants lochs, que vostra Santedat à en aquesta noble Ciutat, 
per què us plàcie que lo matrimoni qui entre Alexandre e mi s’és fet en la sola, pàg. 80  

Mas axí com aquell qui en poch temps per la fortuna era stat per dues voltes 
flagellat, duptà de la terça, e duptà e pensà en les damunt dites coses éser cautelós, per 
què les posqués dur segurament a casa sua, pàg. 85  

Per la gran sutzetat qui dintre era se sollà tot, del cap fins als peus. E perquè millor 
entenau lo loch en què caygut era, vos ó vull demostrar, pàg. 91  

Negú qui per letra ó posqués spacificar; e per ço ho jaquesch a vosaltres esmaginar. 
E, perquè la ffesta agués bon compliment de la alegria, Nostro Senyor, qui és donador 
de totes les gràcies, volch trametre en aquella saó lo misatge, pàg. 105  

Era en Atenes, era temps de aver manera de parlar ab ella a son plaer; e, perquè 
agués manera de anar-se·n greument se féu malaut de la sua persona, e, obtenguda, 
pàg. 116  



 Traducció catalana del Decameró de Johan Boccaci.   
 

706 

E prech-te que, ans que m’aucies me digues de què t’é offès perquè auciure·m 
degues». «Madona, dix lo familiar, vós a mi no m’avets offès, pàg. 141  

Asegurano li féu fer una casa, en la qual li mès gran cantitat de moneda perquè ell 
estigués pus aseguradament. E aprés Asegurano pensà en quina manera ell poria fer, 
pàg. 143  

E lavors esmaginà Ritxardo que ella fes açò per por de Pagamino, perquè en sa 
presència no volgués conffessar de conèxer-lo perquè demanà a Pagamino en gràcia 
que, pàg. 149  

E, avent pensat quina manera en tal acte devia tenir, se n’anà al seu monastir e, 
faent-lo cridar, dix: Pare: jo, freturosa de confessió, vench a Déu e a vós perquè us 
plàcia de escoltar me». E lo frare, veent-la e stimant que era gentil dona, pàg. 168  

E pus avant no esperava sinó que lo marit anàs en alguna part perquè ella posqués 
donar compliment a la hobra que començada avia. Perquè s’esdevench que per alguna, 
pàg. 171  

Per la qual cosa jo reput gran folia en aquell a qui temta sense necesitat. Mas 
perquè per ventura negú no sab de la mia opinió alò qui a hun cavaller de Pistoya ne 
esdevench, seguint la horde del raonar, me plau de recomptar, pàg. 178  

E encontinent jurà de no dir-ho may a persona del món, e, apartant-se a hun depart 
per què no fosen hoïts per nengú, Ritxardo començà a dir axí: «Madona Catarina, si yo 
us amàs, pàg. 184  

Lo palegrí dix: «Madona, jo sé bé qual és aquell, mas per saber-ho millor e perquè 
vós matexa n’agau major remordiment, vengam al fet e deyts-me recorde-us a vós, pàg. 
192  

Al qual Aldobrandino respòs: «Valent home, per què·s vulla que tu de la mia salut te 
entremetes, posat que jo no·t conega ni m recorda que may pus t'aga vist, amich deus 
ésser axí com tu dius, pàg. 197  

Mas tant no féu que sis vegades ans que·s partís del lit lo y hac a metre perquè·l 
posqués fer estar segur, e tant feren que aquella volta li feren posar la supèrbia, pàg. 
218  

Vós sou de vuy mes veyll e sou mal disposat a treballar; per què·m plaurie que vós 
me menàseu una vegada a Fflorença perquè·m féssets conèxer les amichs e devots de 
Déu e de vós, e jo, qui són, pàg. 227  

L’avia vista de tant ferma amor, subiranament l’avia presa en grat e en amor per 
què là hon fos en pler d’ell qui son pare era, e per semblant d’ella, pàg. 264  

Ell volia que ella trobàs modo de poder venir en hun jardí on la volia menar, perquè 
allí abduy estiguessen, la qual cosa ab desitg esperaven cascun d’ells, pàg. 168  

La qual cosa aquell qui del jardí era guardià, en presència del jutge, aprés que hac 
abatuda la sàlvia, perquè fos a memòria de la mort dels dos miserables aymants, féu 
una gran fossa, e feta, pàg. 268  

E, no sentint-lo responre, pensant que·s fos adormit, ultra açò esteses les mans 
envert ell, perquè si dormís lo despertàs, lo començà a temptar, e tochant-lo lo trobà 
fret com hun glaç, pàg. 271  
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E estant dins li vench gran set, e jo, no avent qui li donàs a beure ne aygua ne vi, 
perquè madona qui era en la sala no se n’apercebés no guosí anar per aygua, e, pàg. 
282  

De ço a què faelment és pervengut algun amant aprés de alguns fets e desaventurats 
accidents, perquè siam tornats en deguda amor e consolació». La qual proposició 
plagué a tots. E ella, faent, pàg. 282  

E Crivello e la fadrina se estudiaven de metre la hú e l’altre perquè cascú posqués 
fer ço que havien emprés. E Crivello deya a la fadrina: «Per què no, pàg. 313  

Avisant-se si l poguera induir que la s’cnmcnns, en sí matcxa havia proposat de 
coniplaure-li en tot son desitg; e per dar compliment a sa voluntat lexà la finestra 
uberta, per què pus prestament pusqués entrar, pàg. 318  

Vehent que en part neguna semblant a la precedent istòria se ha dita, volent-ho 
vosaltres, diré volentera no solament perquè vosaltres conegau com la vostra gentilesa 
reposa en cor gentil, mas perquè aprengau de ésser vosaltres, pàg. 333  

Diré volentera no solament perquè vosaltres conegau com la vostra gentilesa reposa 
en cor gentil, mas perquè aprengau de ésser vosaltres mateixes llà on se cové 
donadores de vostres serveys, sens leixar ésser, pàg. 333  

Temps es, Dioneo, que tu duy més proves quin carrech es haver a regir e a guiar 
dones. Perquè t placia de regir-nos en tal manera que del teu regiment a la fi se haja de 
parlar, pàg. 377 

Per ço com en semblant cosa no pot ésser sinó la mara del infant, e perquè algú no 
ns empatxas nos eren tancats ací, e encara l té ell al braç, pàg. 396 
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Arigusio què era açò, car llur germana be havia provat lo contrari de tot ço que ell 
havia dit: «Perquè vejam tu com provaràs ço que ns has dit», pàg. 420 

Havia Nicostrato en casa dos jovens fadrins, gentils hòmens de natura, qui per llur 
pare li eren stats comanats perquè en casa sua aprenguessen alguns bons costums, pàg. 
426 

Entro que nosaltres sdevengam en aquella; e perquè no perdam temps anem 
prestament, pàg. 447 

E la dona, per son descarrech e perquè li perdonas, promès de fer-ho, e axí u feu, 
pàg. 481  

E, havent hagudes de son mestre moltes letres que ell donas aquells diners a cambi e 
que ls hi trametés, e per ço que ell no fes perquè lo seu deffalliment fos descuhert, 
desliberà de partir-sen, pàg. 500 

E, donant sentiment al pare, de açò ab ell tractà e ordenà de haver en una volta ço 
que en .vi. mesos li devia donar, perquè mils sen pusqués vestir e encavalcar per anar a 
sa honor, pàg. 522 

Feya tot quant podia perquè l pogués encendre més en sa amor, pàg. 528 

E la dona, levada e trobant ço qui caygut era, no era tal cosa perquè li calgués 
encendre lum, no curà de pus, pàg. 534 

Per la qual cosa lo muleter, presa una staca prima, assau tempradament lo comensà 
a batre perquè passas, pàg. 543 

Edonchs, com que per altre yo no t’amas sinó perquè yo visca, cara me deu ésser la 
tua vida, pàg. 588 

E portant aygo ab un canter en son cap, sen entrà en casa de son pare perquè 
prestament spatxas sò que a fer havia e anas ab les altres nines de sa condició veure la 
sposa de son senyor, pàg. 613 

E per ço com per longa consiietut alguna cosa que en fastig pogués tornar, e perquè 
algú en la nostra longa stada cavillar no pusqués, havent-ne cascú de nòs haguda la 
sua jornada e la sua part, jutjaria si en plaer venia a vosaltres, pàg. 621 
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